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Oameni ai muncii din unități agricole
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raportează obținerea unor producții record
la sfecla de zahăr și la porumb in teren irigat
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® întreprinderea Agricolă de Stat Slobozia: 123700 kg sfeclă de zahăr la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Sărățeni: 121100 kg sfeclă de zahăr la hectar

în întîmpinarea Congresului

partidului - toate sarcinile
CONGRESUL
alXIVlea
AL P.C.R.

economice realizate exemplar

PLANUL LA EXPORTîndeplinit integral, la nivel calitativ superior!
In eforturile pe care colectivele de oameni ai muncii
le depun în însuflețitoarea întrecere pentru a întîmpina marele forum comunist cu rezultate economice cit
mai bune, un obiectiv central pentru toate unitățile
economice, asupra căruia a insistat în mod deosebit
tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului
Politic Executiv din 4 sept, a.c., îl reprezintă realizarea
producției de export și a exportului, în acest scop fiind
necesar să se ia toate măsurile pentru a se asigura
executarea și livrarea întregului fond de marfă stabilit,
în condițiile de calitate și la termenele prevăzute în
contracte, in fond, potrivit legii și în conformitate cu
principiile democrației muncitorești-revoluționare, ale
autoconducerii și autogestiunii, fiecare întreprindere
poartă deplina răspundere pentru încheierea și executaiea contractelor, atît pentru producția destinată ex
portului, cit și pentru cea destinată consumului in
tern. De aceea, pretutindeni trebuie să se acționeze cu
maximă operativitate și eficiență, astfel incit să func
ționeze riguros regula ca pină cel tirziu la 20-25 ale

cu performanțe tehnice
superioare
Puternicul colectiv muncitoresc
de la „Electroputere" Craiova este
ferm hotărît să intimpine Congre
sul al XIV-Iea al partidului cu noi
și ilustrative fapte de muncă. Una
din preocupările majore ale spe
cialiștilor de aici o constituie în
noirea si modernizarea produselor
și a tehnologiilor. Printre cele mai
recente realizări se numără noile
tipuri de transformatoare, motoa
re electrice, generatoare și aparataj electric de înaltă tensiune,
precum și echipamentul modern
destinat instalațiilor de foraj. Noul
produs, proiectat de specialiștii In
stitutului de Cercetare Științifică
și Inginerie Tehnologică de pe
platforma „Electroputere" și reali
zat in totalitate cu componente electronice de producție indigenă,
asigură reducerea cu 30—45 la sută
a consumului de energie electrică
în instalațiile de foraj și a pier
derilor din fețelele electrice de
distribuție. (Nicolae Băbălău).

fiecărei luni să se asigure realizarea și livrarea pro
ducției de export a lunii respective. Se desprinde de
aici necesitatea unei urmăriri riguroase, la toate nive
lurile, a mersului contractării și realizării exportului, ca
măsură concretă în acest scop indicîndu-se ca în în
treprinderi și centrale, precum și la nivel județean să
fie înregistrate toate comenzile, să se cunoască per
manent ce trebuie să se producă, ce să se exporte,
unde, în ce condiții și la ce termen. Cu alte cuvinte,
avîndu-se mereu în atenție îndeplinirea cu prioritate
a exportului, se impun ordine, organizare, control ri
guros, pentru îmbunătățirea întregii activități în acest
domeniu, în așa fel încît fiecare contract, fiecare obli
gație asumate față de partenerii străini să fie riguros
onorate.
lată cum se acționează in două unități economice
pentru îndeplinirea sarcinilor la export, în spiritul
exigențelor subliniate în repetate rinduri de secretarul
general al partidului.

Lyon. Tokio. Koln. Paris. Leipzig,
Bruxelles, precum și la ..tîrgurile de
casă“ ale firmelor cu care colabo
rează (circa 50 de firme), a permis
cunoașterea exactă a ..pulsului" pie
ței și adoptarea măsurilor necesare
pentru orientarea producției. Astfel,
în opt luni din acest an au fost rea
lizate și prezentate peste 300 piese
noi de mobilier — dormitoare, sufra
gerii. camere de zi. holuri, mic mo
bilier. piese de artizanat, sculpturi
Si altele — gradul de înnoire a pro
ducției fiind, in perioada menționa
tă. de peste 75 la sută. Aceasta s-a
putut asigura in condițiile moder
nizării „din mers" a unor fluxuri
tehnologice de bază si. mai ales, ale
formării. în timp, a unui colectiv de
oameni „cu mîini de aur“ în mode
larea lemnului. Bunăoară, pe plat
forma de bază, din Tirgu Mureș,
există peste 20 familii de meșteri
care și-au transmis meseria din
tată-n fiu: totodată, depistarea ti
nerilor cu aptitudini artistice — dacă
ne referim la sculptură, la intarsii

SIBIU : Economii
de materii prime și energie
Concomitent cu îndeplinirea în
mod exemplar a sarcinilor de pro
ducție, oamenii muncii din indus
tria județului Sibiu se preocupă
pentru o valorificare cit mai bună
a surselor de materii prime, ma
teriale și energie. Astfel, prin aplicarea obiectivelor prevăzute în
programele de organizare și mo
dernizare a proceselor de produc
ție, prin îmbunătățirile din punct
de vedere constructiv aduse unor
mașini, utilaje și produse, prin
perfecționarea tehnologiilor de fa
bricație, prin reproiectarea con
structivă și tehnologică a unor re
pere, în perioada care a trecut
din acest an au fost economisi
te 8 630 tone metal, echivalentul
a 2 292 tone combustibil conven
țional și 1 538 MWh energie
electrică. Intre colectivele munci
torești cu cele mai bune rezultate
in acest domeniu se numără cele
de la „Independența", „Mecanica",
„Flamura Roșie", „Balanța", între
prinderea Forestieră de Exploatare
și Transport, întreprinderea de Uti
laje și Piese de Schimb din Sibiu,
Exploatarea Conducte Magistrale,
Schela de Producție Gaze Natura
le. „Emailul Roșu", „Vitrometan",
„Tîrnava" din Mediaș, „Textila"
Cisnădie. (Ion Onuc Nemeș).

— preocupă serios conducerea uni
tății.
— Știți citi tineri absolvă anual
școlile noastre, respectiv liceul in
dustrial. școala profesională, școala
de maiștri ? Circa 400. Stiti citi sint
selecționați pentru atelierul de sculp
tură 1 Circa 60. Deci concurentă
mare pentru o meserie cu „brățară
de aur“. în adevăratul sens al cuvintului — ne-a precizat inginerul
Lucian Olteanu. directorul între
prinderii.
Am dat acest exemplu. întrucit marea performantă în fabri
carea mobilei „stil", predominantă
la export, o realizează nu atît mași
nile și utilajele moderne din dotare,
cit inteligenta tehnică și îndeminarea oamenilor. De fapt. mă
surile tehnico-organizatorice între
prinse. care și-au probat eficienta,
dau garanția că angajamentul colec
tivului de a realiza sarcinile de plan
pe întregul an la export pînă la
Congresul al XIV-Iea al partidului
(Continuare in pag. a IlI-a)

Pentru încadrarea semănatului în termenele stabilite
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In aceste zile de toamnă, conco
mitent cu stringerea recoltei, o
sarcină importantă ce revine oa
menilor muncii din agricultură o
constituie efectuarea la termenele
stabilite și la un nivel agrotehnic
înalt a însămînțărilor, astfel încît
să se pună temelii puternice pro
ducției de cereale păioase a anu
lui viitor. După cum se știe, exe
cutarea din vreme a arăturilor și
a lucrărilor de pregătire a patului
germinativ constituie prima con
diție de care depinde grăbirea se
mănatului. Pe baza experienței
celorlalți ani, ținindu-se seama de
recomandările institutelor de spe
cialitate, a fost luată măsura ca te
renurile destinate griului și orzu
lui să fie arate cu cel puțin două
săptămîni înainte de începerea în
sămînțărilor. Acest interval de
timp este absolut necesar pentru
ca pămîntul să se așeze și să se
producă procesele fizice și chimice
care au loc in sol și care favori
zează incolțirea semințelor și ră
sărirea uniformă a plantelor. Dacă
pe terenurile eliberate de premer
gătoare timpurii acest interval de
timp poate fi asigurat cu ușurință,
problema mai dificilă o constituie
executarea arăturilor pe suprafe
țele ocupate cu diferite culturi de
toamnă ce se recoltează în aceste zile. Tocmai de aceea. In fie
care unitate agricolă este necesar
să fie grăbite recoltarea cu priori
tate și eliberarea de resturi vege
tale a suprafețelor prevăzute a se
însămînța cu orz și griu, spre a se
putea trece imediat la executarea
arăturilor.
Din datele comunicate de minis
terul de resort rezultă că pină
acum au fost arate peste 2.7 mili
oane hectare, reprezentînd 78 la
sută din suprafața prevăzută a se
însămința în această toamnă. In
unele județe — Olt, Bistrita-Năsăud, Ialomița, Argeș, Arad, Dîm
bovița, Giurgiu și sectorul agricol
Ilfov — au fost arate 90—97
la sută din suprafețele desti
nate culturilor de toamnă. Acest
rezultat bun se datorează faptului

ikme mult

că. în județele respective, organele
agricole și specialiștii din unități
au urmărit amplasarea griului și
orzului după premergătoare timpu
rii, asigurindu-se, totodată, folo
sirea din plin a tractoarelor la
arat. In alte județe — Harghita,
Mureș, Caraș-Severin, Sibiu, Tulcea
— proporția in care au fost efec
tuate arăturile. pentru însămînțările de toamnă este mică. Neajun
sul este că asemenea restanțe
se înregistrează tocmai în unele
județe care trebuie să încheie însămințarea griului pină la 1 oc
tombrie. Ca atare, in județele amintite, precum și in altele in care
se înregistrează asemenea rămineri in urmă este necesar să fie
intensificată recoltarea culturilor
de pe terenurile prevăzute a se
cultiva cu griu și orz, iar printr-o
bună folosire a tractoarelor să se
asigure realizarea unor viteze su
perioare la arat.
Concomitent cu măsurile vizînd
intensificarea ritmului la arat,
specialiștii din unitățile agricole și
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii au datoria de mare răs
pundere de a asigura efectuarea
unor lucrări de cea mai bună ca
litate. Datorită ploilor de la înce
putul lunii septembrie, care au cu
prins cea mai mare parte din te
ritoriul țării, s-a îmbunătățit umi
ditatea din sol, ceea ce permite ca
la arat să se lucreze mai ușor, cu
un consum redus de carburanți și,
totodată, să rezulte o lucrare de
calitate superioară Un asemenea
avantaj trebuie folosit din plin
pentru a se realiza arături bune,
un pat germinativ corespunzător
pentru semințe, care să permită
răsărirea lor rapidă și în totalita
te. Aceasta presupune ca specia
liștii din unități și de la direcțiile
agricole să se afle permanent ală
turi de mecanizatori, pentru a asi
gura reglarea corectă a plugurilor
și, în același timp, să urmărească
încorporarea în întregime a res
turilor vegetale. Trebuie înlătura
tă cu desăvîrșire practica unor

In telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, lucrătorii ogoarelor
din mai multe unități agricole de
stat și cooperatiste raportează, cu
mindrie patriotică, faptul că au ob
ținut producții record la culturile
de sfeclă de zahăr și de porumb.
Astfel, muncitorii, mecanizatorii,
specialiștii de la întreprinderea Agricolă de Stat Slobozia, județul
Ialomița, anunță că au realizat in
medie 123 709 kg sfeclă de zahăr la
hectar, iar oamenii muncii de la
Cooperativa Agricolă de Producție

33 250 kg porumb la

Sărățeni din același județ au obți
nut. in medie. 121 100 kg sfeclă de
zahăr la hectar. De asemenea, la
terminarea recoltării porumbului,
cooperatorii și mecanizatorii de la
Cooperativa Agricolă de Producție
Jilava, sectorul agricol Ilfov, ra
portează că au realizat o producție
medie de 33 250 kg la hectar in te
ren irigat.
In telegrame se subliniază că aceste rezultate deosebite obținute
demonstrează cu puterea faptelor
justețea politicii agrare a partidu
lui și statului, reprezintă cea mai
grăitoare mărturie a ajutorului și
sprijinului permanent acordat agri-

hectar în

culturii ca ramură de bază a eco
nomiei naționale, grijii permanente
pe care secretarul general al parti
dului o poartă dezvoltării și mo
dernizării agriculturii noastre so
cialiste. ridicării bunăstării tuturor
lucrătorilor de pe ogoare. întregu
lui nostru popor.
In telegrame se exprimă hotărîreâ oamenilor muncii din agricul
tură de a acționa cu dăruire și
inaltă responsabilitate pentru a
smulge Dămintului roade tot mai
bogate, astfel încît să se obțină
producții vegetale și animaliere cit
mai mari, la nivelul cerințelor noii
revoluții agrare.

CRAIOVA : Produse noi,

Măsuri eficiente pentru modernizarea
fabricației
La întreprinderea de Prelucrare a
Lemnului .,23 August" din Tirgu
Mureș, producția pentru export are
și in acest an o pondere ridicată,
unitatea ocupind in acest domeniu
unul din locurile fruntașe în ca
drul Centralei de Prelucrare a Lem
nului. Prestigiul de care produsele
cu marca ..Mobex“ — peste 1 500 ti
puri de mobilier — se bucură în țări
de pe toate continentele. între care
S.U.A.. Anglia. Olanda. R.F. Germa
nia. Japonia. U.R.S.S. și altele, a fă
cut ca în acest an exportul să creas
că cu aproape 24 la sută fată de rea
lizările anului precedent. Aceasta se
datorează. între altele, si faptului că.
potrivit sistemului organizatoric adoptat și experienței cîstigate. Între
prinderea are o mare mobilitate teh
nică. puțind asimila în fabricație, in
timp record, orice tip de mobilier
solicitat de parteneri.
Testarea periodică a preferințelor
partenerilor de peste hotare, prin
participarea în acest an la prestigioa
sele tîrguri internaționale de la

® Cooperativa Agricolă de Producție Jilava :
teren irigat
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• Colective de oameni ai muncii din economie ra
portează obținerea unor succese de seamă în în
deplinirea și depășirea planului
• Oamenii muncii de pe ogoare raportează încheie
rea recoltării unor culturi și obținerea de pro
ducții mari la hectar
IN PAGINA A III-A

IN DEZBATEREA PARTIDULUI, A ÎNTREGULUI POPOR
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PROIECTUL PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ,
TEZELE PENTRU CONGRESUL AL XIV-LEA J

PROFUNDE MODIFICĂRI STRUCTURALE
IN INDUSTRIA ROMÂNEASCĂ
Intre factorii hotărîtori ai înfăp
tuirii obiectivului fundamental al
celui de-al 9-lea cincinal — dezvol
tarea intensivă a economiei — Te
zele și proiectul Programului-Directivă pentru Congresul al XIV-Iea al
partidului consacră o importanță
deosebită modernizării in continuare
a structurii producției industriale, cu
deosebire a industriei prelucrătoare,
acordindu-se prioritate sectoarelor
tehnicii de vîrf. astfel incit România
să devină o țară a produselor de
inaltă calitate, la nivelul celor mai
bune realizări pe plan mondial.
Este un obiectiv de mare amploa
re. ce incununează eforturi laborioa
se desfășurate timp de mai multe
decenii in anii construcției socialiste,
cu deosebire după Congresul al IXlea al partidului, cînd. sub inrîurirea
gindirii
geniale a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. s-a imprimat un
nou curs întregului proces de edifi
care a bazei tehnico-materiale a so
cietății socialiste românești.
După cum este cunoscut, datorită
înapoierii moștenite în domeniul
dezvoltării bazei tehnico-materiale,
dar și preluării necritice a unor
teze perimate, dezvoltarea industriei
a avut în întreaga perioadă 1951—
1965 un pronunțat caracter extensiv.
Accentul principal s-a pus în pe
rioada respectivă pe creșterea rapidă
a producției fizice în sectoarele de
prelucrare primară, adică a produ
selor mari consumatoare de mate
rii prime și de energie, care încor
porează, într-o proporție mai redusă,
muncă superior calificată și creație

știintifico-tehnlcă proprie. Cu toate
eforturile depuse in această perioa
dă. la nivelul anului 1965 România
înregistra încă un dezechilibru apre
ciabil în comerțul exterior cu ma
șini. utilaje și mijloace de trans
port. importurile unor asemenea bu
nuri fiind de 2.1 ori mai mari decît
exporturile.
Anul 1965. In care a avut loc eve
nimentul de importantă istorică re
prezentat de Congresul al IX-lea al
Partidului Comunist Român, a mar
cat începutul unei etape noi in evo
luția procesului de industrializare
din tara noastră. Concepția promo
vată cu consecventă de Partidul Co
munist Român, de secretarul său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a fost fundamentată pe dezvoltarea
unei industrii moderne, capabilă să
asigure valorificarea superioară a
resurselor umane și materiale antre
nate in această ramură. Principala
trăsătură a etapei ce a urmat Con
gresului al IX-lea al Partidului Co
munist Român, ce cu îndreptățire
poartă numele genialului său inspi
rator, „Epoca Nicolae Ceaușescu". a
constituit-o trecerea la dezvoltarea
multilaterală a industriei românești,
proces în ansamblul căruia a fost
acordată prioritate dezvoltării ramu
rilor și subramurilor industriale mo
derne. propagatoare de progres științifico-tehnic în întreaga economie,
prin intermediul cărora se valorifică
superior potențialul creativ al po
porului nostru. Ritmurile cele mai
înalte de creștere au fost impri
mate. în această perioadă, dezvoltă

rii industriei constructoare de ma
șini. subramurilor de virf ale aces
teia — electronica, electrotehnica,
mecanica fină etc. — precum și in
dustriei chimice. Indicele de creștere
a producției industriei construcțiilor
de mașini și a prelucrării metalelor
a devansat pe cel al valorii întregii
producții industriale cu un coeficient
de aproape 1.88, iar cel al produc
ției industriei chimice cu un coefi
cient de 1.59. în consecință, s-au
produs modificări de fond în struc
tura producției industriale. în sensul
modernizării acesteia.
Amplul tablou al modernizării
structurii industriei românești în ul
timele două decenii și jumătate este
și mai expresiv ilustrat de evoluția
unor grupe de produse specifice unei
industrii moderne. De asemenea, in
această perioadă s-au format și con
solidat unele subramuri de vîrf. ca
cea de produse ale mecanicii fine
și opticii, cea de aparate de măsură
și control electrotehnice și electro
nice. cea de mijloace de automatizare
și ale tehnicii de calcul electronic. In
peisajul industrial românesc a apărut
pentru prima dată producția de oțel
de convertizor, cea de calculatoare electronice, de autoturisme de oraș etc.
De altfel, din circa 210 grupe de
produse industriale existente în fa
bricație în 1987. cantitățile produse
în anul 1938 erau nesemnificative,
pentru 51 grupe, iar 70 de grupe nu
(Continuare in pag. a II-a)

IOTOȘABȚ

SUCEAVA

Creșterea calității pămîntului,

NEAMȚ

VASLUI

MUREȘ J HARGHITA

(6&W8U

ALBA

marea

BACĂU

\COVASNA LVMNOA

BRAȘOV

GORJ

[brăila

îubovițaX

Opinii, idei, propuneri la o dezbatere în județul Ialomița

i IALOMIȚA

tÂlĂRAȘI

KONSTANȚA

[GIURGIU.

Stadiul arăturilor pentru insămințările de toamnă, in procente pe județe,
in seara zilei de 20 septembrie (date furnizate de Ministerul Agriculturii)

mecanizatori care execută arături
neuniforme, cu mulți bulgări, ten
dința care se manifestă în unele
locuri de a lăsa brazdele nemărunțite, ceea ce este de natură să
ducă la efectuarea unei lucrări ne
corespunzătoare.
Incepînd din aceste zile, în toate
județele trebuie să se treacă din
plin, cu toate forțele la insămințarea cerealelor de toamnă, astfel
încît lucrările să se încheie la ter
menele stabilite. Potrivit datelor
furnizate de Ministerul Agricul
turii, s-a încheiat insămînțarea
rapiței, iar la orz lucrarea a
fost efectuată pe 39 la sută din
suprafața planificată. De aseme
nea, au fost însămi nțate primele
suprafețe cu grîu. întrucît am in
trat în ultima decadă a lunii sep
tembrie, la sfîrșitul căreia trebuie
să se încheie însămînțarea griului

de creștere

a producției agricole

[mĂcoaAEA

BUZĂU

rezervă

GALAȚI

în toate județele situate în zonele
colinare, este necesar ca principa
lele forțe mecanice din agricultură
să fie concentrate la semănat.
Insămințările de toamnă trebuie
încheiate Ia termenele prevăzute
în toate unitățile. De aceea, in aceste zile cînd lucrările agricole
sînt atit de aglomerate, este nece
sar ca, peste tot, cadrele de con
ducere și specialiștii din unități să
asigure o organizare temeinică a
muncii, astfel incit atit stringerea
recoltei, cit și insămințările să se
desfășoare organizat, cu răspun
dere pentru calitate. Printr-o
muncă intensă, din zori și pînă
seara tîrziu, chiar și noaptea, acolo
unde necesitățile o impun, să fie
strinse și puse fără intirziere la
adăpost roadele bogate ale acestui
an. să fie așezată o temelie pu
ternică recoltei viitoare.

înfăptuirea noii revoluții agrare — concept de
largă cuprindere politică, economică și socială, ela
borat de secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu — reprezintă, in contextul situării
agriculturii ca ramură de bază a economiei naționale,
una din condițiile esențiale ale progresului generaleconomic și social al tării. Și in cel de-al 9-lea cin
cinal, care, așa cum se fundamentează in proiectul
Programului-Directivă și în Tezele pentru cel de-al
XIV-Iea Congres al partidului, va marca intrarea
României într-o etapă nouă, superioară, a dezvoltării
sale economico-sociale, dezvoltarea agriculturii va
ocupa, in continuare, un loc important. Este tocmai
ceea ce întărește ideea că atit in noul cincinal, cit și
in perspectiva anilor 2000—2010, prin conținutul, obiec
tivele și sarcinile de mare însemnătate ce-i revin,
înfăptuirea noii revoluții agrare va reprezenta un
obiectiv strategic fundamental al dezvoltării intensive
și modernizării agriculturii și, prin aceasta, al progre
sului economico-social al întregii țări.
Dezbaterea de către comuniști, de către toți oamenii
muncii din agricultură a prevederilor din proiectul
Programului-Directivă privind dezvoltarea agriculturii
în cincinalul viitor se bazează pe fundamentul trainic
al rezultatelor deosebite obținute în ultimii ani, care
atestă prin puterea faptelor că obiectivele noii revo
luții agrare se îndeplinesc cu succes.
La plenara lărgită a Consiliului Național al Agri
culturii din luna august a.c., referindu-se la rezulta
tele foarte bune din acest an, secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia :
„Avem tot ce ne trebuie ca, încă în acest an, să obți
nem la cerealele de vară și de toamnă o producție de
peste 40 milioane tone, să realizăm astfel încă din
1989 obiectivele prevăzute în Programul-DirecK__________________________________________

tivă pentru cincinalul următor și pentru anul 2000".
Strîns legat de aceasta, secretarul general al parti
dului a accentuat necesitatea de a se lua toate mă
surile ce se impun pentru consolidarea și generali
zarea rezultatelor deosebite obținute in acest an. de a
se elabora pentru anii 1995—2000 obiective noi privind
dezvoltarea agriculturii și noua revoluție agrară. Iar
„obiectivele de perspectivă ale noii revoluții agrare in
cincinalul viitor — arăta secretarul general al parti
dului — trebuie să fie obținerea de producții de peste
10—12 mii kg grîu, orz, ovăz, orez la hectar și pînă
in anii 2000 să ne apropiem și să realizăm circa 15 000
kg la hectar".
Sînt, desigur, obiective mari. îndrăznețe, dar posibil
de realizat, in condițiile materializării prevederilor
din proiectul Programului-Directivă privind dezvol
tarea continuă a potențialului productiv al agriculturii
noastre socialiste. în cadrul dezbaterii organizate de
redacție, cu sprijinul Comitetului Județean Ialomița
al P.C.R., activiști de partid cu munci de răspundere
in agricultura județului, specialiști și cadre de con
ducere din unitățile agricole din consiliile unice
agroindustriale Grivița și Tăndărei și de la organele
agricole județene s-au referit pe larg la rezultatele
concrete obținute în înfăptuirea obiectivelor noii re
voluții agrare, la direcțiile de acțiune prioritare Im
puse de experiența dobindită pină acum, precum șl
la unele probleme ce trebuie soluționate pentru rea
lizarea prevederilor din proiectul Programului-Direc
tivă.
Publicăm în pagina a ll-a unele dintre
opiniile, ideile și propunerile consem
nate de reporterii noștri.
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PROIECTUL PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ,

TEZELE PENTRU CONGRESUL AL XIV-LEA
CREȘTEREA CALITĂȚII PĂMINTULUI,
MĂREA REZERVĂ DE CREȘTERE
_ _ _ _ _ A PRODUCȚIEI AGRICOLE
Cincinalul 1991—1995 va asigura înfăptuirea, în
continuare, a obiectivelor noii revoluții agrare, dezvol
tarea intensivă și modernizarea întregii agriculturi
(Din proiectul Programului-Directivă al Congresului al XlV-lea al Partidului Comunist Român)
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> Ritmul mediu anual de creștere
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UN POTENTIAL
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CARE TREBUIE

FOLOSIT DEPLIN Șl RAȚIONAL
REDACȚIA : In strategia pentru
înfăptuirea obiectivelor noii revoluții
agrare, preocuparea pentru gospodă
rirea rațională și creșterea potenția
lului productiv al pămintului ocupă
un loc aentral. Sînt edificatoare in
acest sens cuvintele tovarășului
Nicolae Ceaușescu, care la Plenara
lărgită O, Consiliului Național al
Agriculturii din luna august a.c. arăta
că : „Fără a aloca mijloace uriașe —
așa cum am procedat în irigații, în
îmbunătățiri funciare, în creșterea
fertilității solului, în mecanizare, în
chimizare și alte lucrări de bază —
nu se pot obține producții bune !“.
Care este situația actuală și cum se
va acționa in perspectivă pentru
creșterea potențialului productiv al
pămintului ?
Cornel Elefterescu, organizatorul
de partid și președintele Consiliului
Unic Agroindustrial Gri vița : Este
un adevăr incontestabil că numai
datorită lucrărilor efectuate și in
vestițiilor mari realizate, ca rod al
politicii agrare promovate consec
vent de partid, de secretarul său ge
neral, a fost posibilă crearea con
dițiilor pentru obținerea recoltelor
mari din acest an. în zona noastră
avem un pămînt bun, poate cel mai
bun din țară, din punct de vedere
al fertilității naturale. Dar prin amenajarea la irigat a întregii su
prafețe arabile și efectuarea între
gului complex de lucrări agropedoameliorative capacitatea productivă
a pămînturilor noastre s-a dublat și
chiar, pe unele suprafețe de teren,
s-a triplat. Așa cum se prevede și
in. proiectul Programului-Directivă,
fn cincinalul viitor vom aplica lucrările specifice pentru creșterea
fertilității solului, pentru menținerea
la un nivel cit mai ridicat a capa
cității lui productive. în acest sens,
un accent aparte punem pe fertili
zarea cu mari cantități de îngrășă
minte organice. Avem organizată o
acțiune • amplă, aflată în plină des
fășurare, pentru transportul și ad
ministrarea întregii cantități de în
grășăminte organice existente în
unitățile agricole. Problema centrală
care ne preocupă pentru cincinalul
următor este să realizăm exploa
tarea sistemului de irigații la cote
superioare de eficiență. în aceasta
constă principala noastră rezervă
de sporire și mai puternică a pro
ducției vegetale. Or, pentru aceas
ta, pe lingă îmbunătățirea propriei
noastre activități prin eliminarea
neajunsurilor manifestate, neajun
suri pe care le-am analizat și le cu
noaștem bine, un rol hotărî tor îl are
și crearea unei corelații optime în
tre nivelul producțiilor prevăzute a
se realiza și asigurarea unor factori
tehnologici esențiali, cum sint asi
gurarea apei pentru irigații și a în
grășămintelor chimice in cantitățile
necesare, aspecte a căror rezolvare
este de competența organelor agri
cole centrale.
Gheorghe Mihai, președintele Coo
perativei Agricole de Producție Miloșești : Analizele agrochimice și

pedologice, pe care le efectuăm cu
regularitate, conduc la concluzia
că, prin toate lucrările de îmbună
tățiri funciare și de creștere a fer
tilității solului executate în ultimii
15 ani, potențialul productiv al pă
mînturilor noastre a crescut de 3 ori.
Deci avem o bază solidă, pe care o
vom consolida și mai mult, care
face posibilă înfăptuirea obiectivelor
noii revoluții agrare prevăzute pen
tru cincinalul următor.
Vasile Iacob, organizatorul de
partid și președintele Consiliului
Unic Agroindustrial Țăndărei : Iată
o comparație edificatoare pentru
subiectul discutat. Cu 10 ani in
urmă, în anul 1979, pe ansamblul
consiliului nostru se realizau, in
medie la hectar, 3 696 kg orz, 3 321
kg grîu, 3 000 kg porumb și doar
13 tone de sfeclă de zahăr. In acest
an, producțiile au crescut la 8 027 kg
orz, 8 454 kg grîu, peste 25 tone po
rumb știuleți și peste 80 tone sfeclă
de zahăr, in medie, la hectar. Fără
a subestima cu nimic rolul altor
factori de producție, trebuie arătat
că această sporire substanțială a re
coltelor se datorește in principal ca
lității noi pe care au dobîndit-o păminturile noastre prin amenajarea
pentru irigații a întregii suprafețe
arabile și executarea unui mare vo
lum de lucrări agropedoameliorative. Sint de acord cu sublinierea fă
cută aici că rezerva cea mai mare
de sporire a producției vegetale con
stă în exploatarea cu eficiență ma
ximă a sistemului de irigații.' în această direcție avem stabilite măsuri
concrete care să asigure aplicarea
riguroasă a tehnblogiei culturilor
irigate în toate uhitățile agricole.
Este de adăugat însă în acest sens și
necesitatea urgentării modernizării
sistemelor vechi de irigații, cu ca
nale deschise și motopompe, care nu
mai corespund și care constituie un
pericol de degradare a solului dato
rită pierderilor mari de apă. Din
cele circa 3 000 hectare cîte avem
cu amenajări vechi, 400 hectare vor
fi modernizate în acest an.
Anastase Florescu, directorul ge
neral al direcției agricole județene :
în cincinalul viitor se va definitiva
amenajarea pentru irigații a întregii
suprafețe arabile și vor fi executate
lucrări de îndiguiri, desecări și ameliorare a săraturilor pe toate su
prafețele de teren afectate. La toa
te acestea trebuie adăugat că urmă
rim realizarea, punct cu punct, a lu
crărilor specifice din Programul de
organizare a teritoriului, introduce
rea asolamentelor și creșterea ferti
lității solurilor. Este de notat că in
acest an s-a încheiat acțiunea de
organizare a teritoriului în toate
unitățile agricole din județ, fiind
întocmite, totodată, asolamente ști
ințifice pe unități și ferme. Atenție
deosebită acordăm fertilizării cu în
grășăminte organice, rezultatele „la
zi“ dovedind că sarcina stabilită pe
acest an privind transportul și ad
ministrarea a 1,3 milioane fone de
gunoi va fi depășită.

ducerii și generalizării In producție
a progresului tehnic. Desigur, avem
o legătură strinsă cu institutele și
stațiunile de cercetări agricole din
județele limitrofe, dar pentru ca aceasta să nu se rezume, cum s-a
mai întimplat, la un dialog... la dis
tanță, din inițiativa comitetului ju
dețean de partid, de doi ani s-a tre
cut la organizarea intr-o concepție
unitară a introducerii științei și teh
nicii noi in toate unitățile agricole.
Este vorba de o acțiune amplă, co-

ordonată și urmărită riguros de di
recția generală agricolă. Anual, pe
500 hectare, in 12 unități agricole,
cele mai bune din consiliile agroin
dustriale, cultivăm în loturi compa
rative diferiți hibrizi și soluri, pen
tru a le extinde pe cele mai bune.
Apoi. înființăm anual loturi demon
strative în toate unitățile agricole,
pînă la nivel de ferme, în mărime
de 50—100 hectare. Aici se asigură
toate condițiile tehnologice la nive
lul tehnic și calitativ prevăzut.

ZOOTEHNIA POATE Șl TREBUIE SĂ DEVINĂ
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UN SECTOR CU RENTABILITATE ÎNALTĂ
REDACȚIA : Ce modalități și
direcții de acțiune oferă experiența
dobindită pentru a asigura realizarea
prevederii din proiectul Programillui-Directivă referitoare la creșterea
producțiilor ' de carne, lapte, lină și
ouă la nivelul posibilităților de care
dispune agricultura noastră socia
listă ?
Gheorghe Mandu, directorul Asociației Intercooperatiste de Creș
tere și îngrășare a Tineretului Tau
rin „Șcînteia" : Avem o experiență
bogată care dovedește că asocierea
pentru creșterea animalelor în ca
drul unor unități specializate mari
reprezintă o formă superioară de
organizare a proprietății coopera
tiste. care valorifică eficient toate
condițiile
agriculturii
socialiste.
Condiția este să desfășurăm o ac
tivitate pe baze riguros științifice.
Iar noi cred că am ajuns la un asemenea sistem de lucru. O dove
desc rezultatele constant bune pe
care le obținem din anul 1983 în
coace, perioadă in care am obținut
în total beneficii de 22 milioane lei.
Aceasta a fost posibil întrucit noi
livrăm animalele la o greutate me
die de peste 425 kg, realizăm un
spor mediu zilnic de creștere in
greutate de un kilogram și obținem
kilogramul de spor doar cu 7,8 U.N.
față de 9,5 U.N., cît avem planifi
cat. Direcțiile de acțiune sînt lesne
de urmat in orice unitate cu profil
asemănător : asigurarea unor furaje
corespunzătoare din punct de vede
re cantitativ și calitativ, permanen
tizarea oamenilor, ceea ce permite
trecerea la aplicarea lucrărilor de
finețe în organizarea fluxului teh
nologic.
Isac Mogoș. președintele coope
rativei Agricole de Producție lazu :
Nimic mai fals decît ideea, acredi
tată pină doar cu doi ani în urmă
în unitatea noastră, că sectorul de
creștere a vacilor cu lapte ar fi
iremediabil nerentabil. Rezultatele
din ultimii doi ani au spulberat
definitiv o asemenea părere. De la
o producție zilnică foarte mică de lap
te pe o vacă în anul 1987, am ajuns în
prezent la 13 litri, de la același efectiv
din rasa Bălțata românească, crește
rea vacilor pentru lapte devenind un
sector deosebit de rentabil. Secretele

ROLUL

se numesc ordine și disciplină ferme
în întreaga activitate, asigurarea fu
rajelor, selecție riguroasă, natalita
te inaltă și îngrijire exemplară a animalelor.
Dinu Nicolae, președintele Coope
rativei Agricole de Producție Țăn
dărei : Nu-mi rămîne decît să întă
resc cele subliniate de interlocuto
rul precedent. Cu precizarea că no)
am trecut la acest mod de organiza
re și desfășurare a activității in
sectorul zootehnic cu mai mulți ani
în urmă. Ca urmare, anul trecut
s-a realizat o producție de 4 200 li
tri lapte pe fiecare vacă, iar anul
acesta trecem de 5 000 litri. Crește
rea producțiilor ne-a permis să re
alizăm sarcinile de plan pe între
gul cincinal la producția-marfă de
lapte încă din luna august a anu
lui trecut. Beneficii ? 1,2 milioane
lei în anul 1988 si mult mai mari
în acest an.
Vasile Iacob : Da, asemenea re
zultate se pot obține in zootehnie.
De aceea ne,-am propus să genera
lizăm experiența unităților fruntașe
și în cele unde sectoarele zootehni
ce) nu au trecut încă pragul renta
bilității.
loan Avram : directorul compar
timentului plan-economic din cadrul
direcției agricole județene : Privit
prin prisma rezultatelor înregistrate
pînă acum, rezultate care eviden
țiază o mare diferențiere între uni
tăți. rezultă că sectorul de creștere
a animalelor reprezintă domeniul
unde avem cele mai mari rezerve
de creștere a producției, ceea oe ar
avea implicații pozitive asupra spo
ririi veniturilor și rentabilizării unităților agricole. Cunoaștem bine
experiența fruntașilor și acționăm
pentru generalizarea ei. Pentru
creșterea susținută a producției în
toate fermele zootehnice, pe baza
unui program județean ce cuprinde
măsuri detaliate, acționăm de pe
acum în sensul prevederilor cuprin
se în proiectul Programului-Direc
tivă pentru sporirea efectivelor de
taurine și ovine, asigurarea în to
talitate și mai buna folosire a bazei
furajere, întărirea ordinii și disci
plinei in întreaga activitate de asistență sanitar-veterimară. selecție
și ameliorare a efectivelor.

HOTĂRlTOR AL

DEZVOLTĂRII

Șl ÎNTĂRIRII PROPRIETĂȚII SOCIALISTE

REDACȚIA : Dezvoltarea șl în
tărirea continuă a proprietății so
IMPLICAREA MAI LARGĂ, MAI ACTIVĂ
cialiste — de stat și cooperatiste —
reprezintă suportul pe care este
fundamentată întreaga strategie pen
A ȘTIINȚEI AGRICOLE
tru dezvoltarea și modernizarea
agriculturii, pentru înfăptuirea obiec
tivelor noii revoluții agrare. Este
IN ÎNTREAGA ACTIVITATE DE PRODUCȚIE
edificatoare în acest sens aprecierea
secretarului general al partidului,
REDACȚIA : După Congresul al grășăminte organice și chimice, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care
IX-lea al partidului, știința agricolă densități, lucrările solului, perioade sublinia că ..Acum putem să afir
a devenit tot mai mult o puternică de semănat, număr de udări și nor măm cu toată fermitatea că numai
forță de producție. Cum este organi me de apă ce trebuie administrate, calea socialistă a agriculturii, în
zată activitatea de introducere și toate in scopul stabilirii variantei forma proprietății de stat sau coope
generalizare a progresului tehnic, ce tehnologice care asigură maximum ratiste — care se completează în mod
imbunătățiri trebuie aduse pentru a de producție. Și, in fine, de mai armonios — poate asigura progresul
spori și mai mult contribuția cerce mulți ani am procedat la antrenarea neîntrerupt și rapid al agriculturii".
tării științifice la înfăptuirea obiec cadrelor de specialiști din unități, Această idee străbate ca un fir
tivelor noii revoluții agrare T
inclusiv a președinților care sînt in roșu documentele pentru Congresul
Gheorghe Mihai : De 10 ani avem gineri, pentru a desfășura o activi al XlV-lea al partidului. Cum se va
o legătură strinsă cu Stațiunea de tate proprie de cercetare. Ei se acționa pentru dezvoltarea și mai
Cercetări pentru Culturi Irigate Măr- ocupă de anumite loturi demonstra puternică a proprietății socialiste în
culești, cu sprijinul căreia organi tive cu porumb, grîu, floarea-soare agricultură ?
zăm an de an diferite experiențe, lui, sfeclă de zahăr, soia — organi
Gheorghe Mihal ; Pentru nod toți
tocmai pentru a aduce îmbunătățiri zate pentru obținerea de producții este cît se poate de clar că numai
calitative tehnologiilor de cultură, record — unde verifică tehnologiile dezvoltând continuu
proprietatea
bazate pe ultimele rezultate ale cer noi ce trebuie extinse în condiții de cooperatistă a fost posibil să creăm
cetării științifice. Am ajuns, astfel, producție.
condițiile necesare practicării unei'
la un optim in ce privește soiurile
Petre Dumitrescu, directorul în agriculturi moderne, intensive, de
și hibrizii cultivați, încadrarea lu treprinderii Agricole de Stat Ogra înaltă productivitate și eficiență.
crărilor în perioadele prevăzute, da: Nu mai trebuie demonstrat ce Altfel spus, dezvoltarea proprietății
densitățile de plante ce trebuie fo importanță are pentru creșterea cooperatiste a permis reproducția
losite și cantitățile de apă ce tre producției agricole să fii la curent lărgită, an de an. pe o treaptă mai
buie administrate. Desigur, este cu ultimele rezultate și să ții pasul înaltă. Acum averea obștească a
vorba de un „optim" de moment, cu cercetarea științifică. Această ac cooperativei a ajuns la 86 milioane
deoarece implementarea în activi tivitate nu poate avea un caracter lei, de la 41 milioane lei în anul
tatea. de producție a rezultatelor sporadic, ci trebuie organizată ca o 1974. Acest lucru a fost posibil nu
cercetării științifice este o acțiune acțiune permanentă. Problema este mai prin asigurarea unui raport ju
permanentă. De aceea și producții că în toată această activitate se dicios între acumulare și consum,
le de 8 134 kg orz, 9 150 kg grîu, simte nevoia unui sprijin mai atent prin alocarea unei părți însemnate
5 120 kg fasole și 83 tone sfeclă de din partea organelor agricole de re din producția netă pentru dezvol
zahăr, realizate în acest an, cores sort, atît în ce privește asigurarea tarea unității. Și noi, după cum au
pund etapei actuale, ele puțind fi unor condiții materiale adecvate, cît hotărit cooperatorii în adunările ge
substanțial depășite prin preluarea și pentru soluționarea unor proble nerale. am alocat maximum posibil
și generalizarea cit mai rapidă în me pe care le consider rămase în la fondul de dezvoltare. în unii ani
activitatea de producție a celor mai urmă față de obiectivele ce ni le-am chiar 35 la sută din veniturile rea
noi rezultate ale cercetării științifi propus. Bunăoară, aplicarea cu suc lizate. Pe această bază, de unde nu
ce. Aici consider că trebuie să ne ces a tehnologiilor pe care le avem aveam zootehnie mai deloc, acum
organizăm mai bine, în sensul de a depinde de crearea unor semănători zootehnia este un sector puternic,
scurta cit mai mult durata de încer de marc precizie și, mai ales, de rentabil, ce deține o pondere de 45
care și verificare pentru generali asigurarea unor utilaje de recoltare la sută din producția agricolă glo
bală. în cincinalul viitor vom dez
zarea noilor rezultate din momentul de mare capacitate.
volta și mai mult zootehnia, pînă la
elaborării lor.
Constanța Preda, director cu pro 50
la sută din producția agricolă
Cornel Elefterescu : în toate uni ducția vegetală la direcția agricolă
tățile agricole din consiliu cultivăm județeană : în condițiile în care ju globală, aceasta indicînd un grad
loturi experimentale cu diferite so dețul Ialomița, care deține o pon ridicat de intensivizare a agricul
iuri și hibrizi de porumb, grîu, orz dere însemnată în agricultura tării, turii, Desigur, toate acestea s-au
și floarea-soarelui. Apoi, înființăm nu are pe teritoriul său o stațiune răsfrînt pozitiv in creșterea venitu
loturi comparative in diferite va de cercetări, s-a impus și mai preg rilor membrilor cooperatori, în co
riante tehnologice : cantități de in- nant organizarea temeinică a intro interesarea și stimularea acestora

In executarea la timp a tuturor lu
crărilor agricole.
Ion Andrei, președintele Coopera
tivei Agricole de Producție Gheor
ghe Lazăr : Punctul forte al unității
noastre îl constituie „cîmpul", adi
că sectorul producției vegetale. Anual am obținut din acest sector be
neficii de peste 5 milioane lei. Pen
tru o unitate puternică însă, aceas
ta este prea puțin. Firesc, deoarece
nu am dezvoltat corespunzător creș
terea animalelor și alte activități-anexă. Zootehnia deține o pondere
de numai 38 la sută din producția
agricolă globală pe care o reali
zăm. De aceea, pentru cincinalul
următor ne-am propus să mărim
rata acumulării la 32—35 la sută
pentru a asigura fondurile necesa
re dezvoltării sectorului de crește
re a animalelor pînă Ia 46 la sută
din producția agricolă globală.
loan Avram : Nivelul actual —
mijloacele fixe din agricultura ju
dețului însumează aproape 9 miliar
de lei — creează condiții din cele
mai bune pentru obținerea de pro
ducții mari, corespunzător obiecti
velor noii revoluții agrare. Proble
ma care se pune, și asupra căreia
ne-am concentrat întreaga atentie.
este folosirea deplină și rațională a
acestei puternice baze tehnice și
materiale. Diferențieri există, si încă
mari, de Ia o unitate la alta, ele
ilustrind in fapt rezervele însemna
te de care dispun unitățile pentru
sporirea producției. Deosebit de im
portante pentru consolidarea și în
tărirea proprietății socialiste a uni
tăților agricole sînt măsurile între
prinse în acest an pentru rentabili
zarea activității productive din toa
te unitățile. Rezultatele sînt edifi
catoare. Pînă in prezent, toate uni
tățile agricole din județ înregis
trează beneficii. Aceasta este de
natură să întărească toate unitățile
din punct de vedere economic, ceea
ce constituie o garanție pentru re
alizarea în ultimul an al cincinalu
lui actual, cît și in cincinalul vii
tor a unor producții mari, așa cum
sint prefigurate în proiectul Pro
gramului-Directivă al Congresului
al XlV-lea al partidului.
Dezbatere realizată de

Aurel PAPADIUC
Mihal VIȘOIU

corespondentul „Scinteii
*

*
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Sporirea venitului
national
In cincinalul viitor, VENITUL NAȚIONAL VA SPORI
CU 35-40 LA SUTA, intr-un RITM MEDIU ANUAL DE
6-7 LA SUTĂ. Aceste cifre din pioiectul ProgramuluiDirectivă al Congresului al XlV-lea au la prima vedere
o dimensiune strict cantitativă. In realitate insă, sem
nificațiile de ordin calitativ ale acestei evoluții sînt
multiple și profunde, iar perspectivele pe care le oferă
- generoase și clare.
In descifrarea sensului lor, să pornim tot de la o
evaluare cantitativă : numai sporul venitului național
din cincinalul viitor va fi„ în mărime absolută, de
aproape trei ori mai mare decît întregul venit național
realizat în anul Congresului al IX-lea al partiduluilor aceasta în condițiile în care, așa cum arată pro
iectul Programului-Directivă, „în definirea liniilor di
rectoare pentru perioada următoare este necesar să se
țină seama de stadiul atins de România pe plan economico-social, de faptul că gradul general de dezvol
tare a industriei și agriculturii, a economiei naționale
in ansamblu asigură consumul intern și un export co
respunzător". Așadar, sporul venitului național va mar
ca îndeosebi mutațiile de ordin calitativ din structura
producției, a investițiilor și consumului,
Dimensiunile calitative ale creșterii pe care o va
imegistra venitul național sînt puse pregnant în evi
dență și de evoluția altor indicatori sintetici ai dezvol
tării. întrucit creșterea venitului național va devansa în
continuare sporul produsului social, care va fi de 25-30

la sută pe ansamblul cincinalului, Tn anul 1995 pon
derea cheltuielilor materiale în produsul social se va
reduce la 55 la sută, față de 60 la sută în prezent.
Un calcul simplu arată că, în sporul total al produ
sului social - de 610-725 miliarde lei pe întregul cin
cinal -, cheltuielile materiale vor avea o pondere de
numai circa 40 la sută, restul fiind o creștere a valcrii
nou create, a venitului național. Aceasta înseamnă o
valorificare superioară a resurselor materiale, tehnice
și umane, mobilizarea capacităților creatoare ale tu
turor specialiștilor, ale tuturor oamenilor muncii. în
seamnă, totodată, creșterea mai susținută a producti
vității muncii, care va asigura pe întregul cincinal circa
90 la sută din sporul venitului național. Creșteri care
nu vor putea fi atinse decît prin promovarea fermă a
progresului tehnic, prin aportul sporit al cercetării ști
ințifice la modernizarea producției.
în 1995 venitul național va ajunge la 1395-1450 MI
LIARDE LEI. O valoare ce asigură noi dimensiuni atît
acumulării - baza progresului viitor - cît și consu
mului. Menținindu-se o rată a acumulării de 28-30 la
sută, așa cum se prevede în proiectul ProgramuluiDirectivă, fondul de consum va ajunge, în 1995, apro
piat de nivelul întregului venit național din 1990. Mun
ca rodnică a întregului popor este, așadar, temelia
bunăstării lui.

Euqen RADULESCU

PROFUNDE MODIFICĂRI STRUCTURALE

In

industria românească

(Urmare din pag. I)
existau în anul menționat. Toate acestea semnifică o diversificare am
plă a producției industriale. îndeo
sebi pe seama unor grupe de produse
care asigură valorificarea superioară
a materiilor prime și a energiei.
în ramurile considerate tradițio
nale — ale industriilor ușoară și ali
mentară. de exploatare și prelucrare
a lemnului etc. — modificările de
ordin structural au vizat adincirea
procesului de prelucrare și. pe aceas
tă bază, de valorificare superioară a
resurselor de materii prime disponi
bile în complexul economic național
sau procurate din import. Astfel, in
industria exploatării și prelucrării
lemnului. în condițiile unei reduceri
a producției fizice de cherestea, ca
rezultat al măsurilor de protejare a
fondului forestier, valoarea produc
ției de mobilier a crescut în perioa
da 1965—1987 de peste 6,5 ori. în
industria ușoară, accentul s-a pus pe
creșterea in ritmuri mai înalte a
producției de bunuri finite, compa
rativ cu ale celei de produse inter
mediare.
O consecință firească a profunde
lor modificări intervenite in struc
tura industriei românești în perioada
de după Congresul al IX-lea al
Partidului Comunist Român o con
stituie reducerea cantităților de ma
terii prime și de energie necesare
pentru realizarea unei unități valo
rice de producție. Comparativ cu si
tuația din anul 1965. pentru reali
zarea unei producții industriale în
valoare de 1 000 lei se consuma, în
anul 1985, cu aproape 23 la sută
mai puțină energie electrică, cu pes
te 14 Ia sută mai puțin minereu de
fier, cu peste 67 la sută mai puțin
țiței etc. Această evoluție semnifică
tocmai apariția unor elemente de
creștere economică de tip intensiv,
al căror rol urmează să crească mult
mai rapid in anii viitori.
Modificări structurale de amploa
re se vor produce in perioadele ur
mătoare. ca rezultat al trecerii țării
noastre intr-un stadiu nou de dez
voltare. Așa cum se subliniază în
proiectul Programului-Directivă al
Congresului al XlV-lea al. Partidu
lui Comunist Român, cu privire la
dezvoltarea economico-socială a Ro
mâniei in cincinalul 1991—1995 și o-

rientările de perspectivă pînă în anii
2000—2010. creșterea economică — in
mod necesar accelerată în perioa
dele cind se recuperează rămînerea
în urmă, așa cum a fost șl cazul
României în cincinalele precedente
— înregistrează, de la un anumit ni
vel al dezvoltării, ritmuri mai mo
derate. Această tendință, confirmată
și de experiența mondială, provine
atît din faptul că fiecare procent
înseamnă un volum absolut tot mai
mare, cît și din inevitabila înceti
nire a dinamicii consumului pe mă
sura apropierii sale de nivelul op
tim, precum și din caracterul limi
tat al resurselor naturale. Or. toc
mai intr-un asemenea stadiu se află
în prezent România. în cazul căreia
accentuarea caracterului intensiv al
dezvoltării semnifică tocmai necesi
tatea imperioasă a promovării unei
politici ferme de utilizare rațională
a tuturor resurselor umane, mate
riale. energetice, financiar-valutara
disponibile. într-o exprimare sinte
tică. accentuarea caracterului pre
ponderent intensiv al dezvoltării
semnifică deci necesitatea maximi
zării sumei valorilor bunurilor și
serviciilor produse, recunoscute pe
piață ca fiind valori de întrebuin
țare. In condițiile minimizării con
sumului de resurse cu caracter res
trictiv — materii prime, energie,
fonduri financiar-valutare. forță do
muncă etc., — în corelație directă cu
evoluția spre progres și civilizație a
națiunii noastre socialiste. Semnifi
cativ în acest sens este faptul că
tocmai adincirea proceselor de pre
lucrare industrială a resurselor va
determina creșterea gradului de va
lorificare a materiilor prime, mate
rialelor. combustibililor și energiei
electrice cu 20—25 la sută în anul
1995. comparativ cu 1990. Astfel, sa
va asigura reducerea ponderii chel
tuielilor materiale in produsul so
cial la circa 55 la sută în 1995.
Valorificarea superioară a resurse
lor se realizează prin prelucrarea re
surselor originare și transformarea
acestora în produse finite și prin co
mercializarea lor pe piața internă și,
mai ales, pe bietele externe. De aici
rezultă că valorificarea superioară
și in condiții de eficientă economică
a unei resurse originare este condi
ționată strict de calitatea activități
lor care se desfășoară în toate veri

gile economiei. începînd de la pre
luarea din natură a resurselor și În
cheind cu comercializarea produselor
finite pe piețele externe. în acest
context se explică reiterarea în do
cumentele de partid a necesității ri
dicării calității în toate domeniile de
activitate, aspect pe larg prezentat și
în Tezele și proiectul ProgramuluiDirectivă ale Congresului al XlV-lea,
luîndu-se in considerare interdepen
dentele care se stabilesc într-o eco
nomie modernă tot mai complexă,
cum a devenit și economia noastră
națională. Abordarea în interdepen
dentă a problemelor valorificării su
perioare a resurselor pe întregul
flux de prelucrare a acestora și de
comercializare a bunurilor obținute,
precum și pe cel de prestare a ser
viciilor impuse de comercializarea și
utilizarea bunurilor respective rezul
tă deci tocmai din faptul că, da
torită complexității fluxurilor, este
posibil ca rezultatele foarte bune ob
ținute într-o verigă oarecare să fie
anihilate de calitatea mediocră sau
chiar necorespunzătoare a activității
din alte verigi ale filierei respec
tive.
Tocmai de aceeea, în concepția
partidului nostru, direcțiile princi
pale de acțiune pentru creșterea eficienței economice în perspectivă
vizează perfecționarea organizării si
modernizarea continuă a proceselor
de producție, a întregii activități
productive pe baza celor mai noi cu
ceriri științifice, prin promovarea
hotărîtă a progresului tehnic in toa
te domeniile de activitate. în pas cu
cerințele revoluției științifico-tehnico
actuale. Sub incidența acestui vast
proces se va desfășura în anii ur
mători — în spiritul documentelor
pentru Congresul al XlV-lea al par
tidului. aflate în dezbaterea între
gului partid și popor — perfecționa
rea structurii industriei românești,
avînd drept linie directoare accen
tuarea rolului și creșterea contribu
ției factorilor intensivi — reducerea
consumurilor materiale și energeti
ce. valorificarea superioară a resur
selor. diminuarea cheltuielilor de
producție și creșterea rentabilității,
sporirea mai rapidă a productivității
muncii.

Dr. Vasile BOGDAN
Institutul de Economie Industrială
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI nicolae ceaușeșcu
Oamenii muncii de pe ogoare raportează
încheierea recoltării unor culturi și obținerea
de producții mari la hectar
In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘEȘCU, secretar
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, comitete județene de partid raportează terminarea recoltării
unor culturi și realizarea de producții mari la hectar, superioare pre
vederilor de plan. Comitetele județene Argeș și Vilcea ale P.C.R. rapor
tează terminarea recoltării culturilor de soia și obținerea unor producții
medii de 5 670 kg la hectar și, respectiv, 5 525 kg la hectar: Comitetul
Județean Botoșani al P.C.R. raportează încheierea recoltării culturilor de
floarea-soarelui și obținerea unei producții medii de 5 540 kg la hectar ;
comitetele județene Alba și Vilcea ale P.C.R. raportează terminarea
recoltării cartofilor de toamnă și obținerea unor producții medii de
71 410 kg la hectar șl, respectiv, 71 215 kg la hectar.
Producțiile bune realizate la soia, ca și la celelalte culturi strînse
pînă acum — se arată in telegrame - sînt rodul acțiunilor și măsurilor
întreprinse la indicația secretarului general al partidului privind creșterea
gradului de fertilitate a solului, aplicarea strictă a tehnologiilor, respec
tarea densității plantelor la hectar în conformitate cu normele existente,
recoltarea la timp și fără pierderi a întregii producții realizate.
Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușeșcu, că și
în continuare ne vom mobiliza energic, vom acționa cu toate forțele și
cu toată răspunderea pentru recoltarea în cel mai scurt timp a porum
bului, legumelor și fructelor, pentru terminarea la timpul optim și în con
diții de calitate superioară a însămînțărilor, pentru executarea grabnică
a tuturor lucrărilor din campania de toamnă, astfel incit să întîmpinăm
Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român cu cele mai bune
rezultate in toate sectoarele agriculturii.

LA SOIA
• Județul Argeș - 5670 kg la hectar
® Județul Vilcea - 5 525 kg la hectar

LA FLOAREA-SOARELUI
® Județul Botoșani - 5 540 kg la hectar

LA CARTOFI DE TOAMNĂ
® Județul Alba - 71 410 kg la hectar
0 Județul Vilcea - 71 215 kg Ea hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
LA PORUMB
IN TEREN IRIGAT
IN JUDEȚUL CONSTANȚA
• Cooperativa agricolă de Produc
ție Valu lui Traian — 30 500 kg
la hectar

LA PORUMB
IN TEREN
NEIRIGAT
ÎN SECTORUL AGRICOL
ILFOV
• Cooperativa Agricolă

de Pro-

ducție Mogoșoaia — 21 528 kg la
hectar

LA CARTOFI
DE TOAMNĂ
IN JUDEȚUL MARAMUREȘ
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Cicirlău — 76 200 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă dp Produc
ție Ardusat — 75 160 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Recea — 75 130 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL
BISTRIȚA-NĂSĂUD
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Silivașu de Cîmpie — 74 630
kg la hectar

IN JUDEȚUL GALAȚI

IN JUDEȚUL SATU MARE

• întreprinderea Agricolă de Stat
Frumușița — 71200 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Scinteiești — 71 000 kg la
hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat
Dorolț — 102 520 kg la hectar

IN JUDEȚUL NEAMȚ
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Răucești — 70 250 kg la
hectar

ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA
6 întreprinderea Agricolă de Stat
Tortoman — 70 150 kg la hectar

LA SOIA
ÎN JUDEȚUL OLT
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gostavătu — 6100 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ianca — 6 090 kg la
hectar

ÎN JUDEȚUL GALAȚI
• întreprinderea Agricolă de Stat
Șendreni — 5 700 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Schela — 5 620 kg la hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• întreprinderea Agricolă de Stat
Inand — 5 530 kg la hectar

LA SFECLA
DE ZAHĂR
ÎN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Galda de Jos — 112 500 kg
la hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Lopadea — 111 250 kg la
hectar

ÎN JUDEȚUL OLT
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Stoienești — 105 400 kg
la hectar

ÎN JUDEȚUL TULCEA
• întreprinderea Agricolă de Stat
Măcin — 103 000 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Mahmudia — 102 500 kg la
hectar

ÎN JUDEȚUL GALAȚI
• întreprinderea Agricolă de Stat
Galați — 102 300 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Umbrăreștl — 101 200 kg
la hectar

IN JUDEȚUL
BISTRIȚA-NĂSĂUD
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Galații Bistriței — 102 040
kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Șieu Măgheruș — 101 540 kg
la hectar

ÎN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Valea lui Mihai —
101 930 kg la hectar

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter
valul cuprins intre 22 septembrie, ora
20 — 25 septembrie, ora 20. In tară :
Vremea va fi predominant frumoasă și
caldă la începutul intervalului,
apoi
se va răci ușor începînd din nordul ță
rii. Cerul va fi variabil, cu lnnorărl
mai pronunțate în regiunile nordice,
centrale și estice, unde pe alocuri vor
cădea ploi ce vor avea și caracter de
aversă. In celelalte regiuni, ploile vor
fi slabe. Vîntul va prezenta intensificări
trecătoare în estul țării și îh zona de
munte cu viteze pînă la 45—50 kilome
tri pe oră. Maximele diurne se vor si
tua Intre 18 și 27 de grade, mai cobortte spre sfîrșitul intervalului, iar mini
mele nocturne — în general între 7 și 17
grade. Dimineața pe alocuri se va pro
duce ceafă.

lizate. totodată, prevederile în acti
vitatea de investitii-constructii. de
la începutul cincinalului fiind puse
în funcțiune fonduri fixe în va
loare de aproape 13 miliarde lei.
în încheierea telegramei se arată
că. puternic mobilizați de indica
țiile primite cu prilejul recentei
vizite a tovarășului
Nicolae Ceaușeșcu. împreună cu
tovarășa Elena Ceaușeșcu. în ju
dețul Suceava, oamenii muncii su
ceveni sînt hotărîti să nu precupe
țească nici un efort pentru ca. pînă
la Congresul al XlV-lea al partidu
lui. să obțină cele mai bune rezul
tate în dezvoltarea economiao-socială a acestei zone a tării.
în telegrama Comitetului Ju
dețean Mureș al P.C.R. se arată că
oamenii muncii de pe aceste plaiuri
au îndeplinit planul la producțiamarfă industrială pe 3 ani și 9 luni
din actualul cincinal, fiind create
condiții ca. pînă la finele acestei
luni, să se realizeze suplimentar o
producție în valoare de peste 1.2
miliarde lei. întregul spor a fost
obtinut pe seama creșterii producti
vității muncii, a reducerii costurilor
de producție, prin introducerea
celor mai noi cuceriri ale științei
și tehnicii contemporane.
Comuniștii, toti oamenii muncii
din județul nostru, se arată în te
legramă. susțin cu toată puterea
ființei lor Hotărîrea Plenarei C.C.
al P.C.R. cu privire la realegerea
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușeșcu,
la Congresul al XlV-lea, în suprema
funcție de secretar general al parti
dului. In încheierea telegramei se
reafirmă hotărîrea tuturor oameni
lor muncii din județul Mures de a
pune în valoare toate mijloacele
materiale si umane pentru a întimpina apropiatul forum al comu
niștilor români cu noi si însufletitoare fapte de muncă.
în telegrama Comitetului Jude
țean Teleorman al P.C.R. se ra

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Fata din Andros — 18 ; (sala
Amfiteatru) : Cineva te iubește — 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Ana Ungureanu —
vioară. La pian : Ghlzela Tulvan. (Pa
ganini, Wieniawski, Sarasate, Lalo,
Krelsler. Mozart) — 17
• Opera Română (13 18 57) : Tosca
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Neinsemnațll — 16 ; (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Dimineață pierdută
— 18
• Teatrul Mic (14 70 81) 1 Fără apro
bare — 18,30

portează că 26 de întreprinderi și
unități industriale din acest județ
au indeplinit prevederile planului
producției-marfă pe 3 ani si 9 luni
din actualul cincinal la data de 10
septembrie, livrînd suplimentar economiei naționale o producție de
peste 350 milioane lei. Realizările
de pînă acum asigură condiții pen
tru depășirea planului pe întregul
an 1989 cu peste 618 milioane lei.
Totodată. în acest an au fost in
troduse în fabricație produse noi
cu înalti parametri tehnico-functionali. în valoare de peste 2,3 mi
lioane lei.
Ne exprimăm, din adincurile
inimilor — se arată în telegramă
— adeziunea noastră deplină la
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R.
cu privire la realegerea dumnea
voastră. mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușeșcu. în su
prema funcție de secretar general
al partidului, garanție sigură a ri
dicării patriei pe noi culmi de pro
gres și civilizație, a înaintării fer
me a României pe drumul socia
lismului și comunismului.
Comitetul Județean Maramureș
al P.C.R. raportează că la 20 sep
tembrie oamenii muncii din indus
tria județului au îndeplinit planul
producției-marfă industriale și sar
cinile din contractele scadente la
export pe 3 ani și 9 luni din ac
tualul cincinal, iivrînd suplimentar
economiei naționale produse în va
loare de 700 milioane lei. Este asu
mat totodată angajamentul ca. pînă
la sfîrșitul lunii septembrie, să fie
obținută suplimentar a producțiemarfă de peste 8 milioane lei.
într-un glas cu întregul partid
și popor, se arată în telegramă,
comuniștii, toti cei ce muncesc și
trăiesc pe frumoasele plaiuri ale
Maramureșului se angajează so
lemn să acționeze cu devotament
și spirit revoluționar pentru a ob
ține cele mai bune rezultate
în îndeplinirea planului pe acest

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și... femeile — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Slugă
la doi stăpini — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala Magheru) : Scapino — 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas
Catinca tată bătrină — 18,30
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
Română" (13 13 00) : Meridiane fol
clorice — 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Aventurile iul Plum-Plum
— 10

cinema
• Un studio în căutarea unei vedete:
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11; 13;

La București s-au încheiat, joi,
lucrările celei de-a X-a sesiuni a
Comisiei guvernamentale românochineze de colaborare economică și
tehnică.
Au fost analizate stadiul raportu
rilor economice bilaterale, modul
cum s-au tradus în viață hotăririle
și sarcinile stabilite cu prilejul în
tâlnirilor la nivel înalt românochineze, evoluția livrărilor reciproce
de mărfuri. Totodată, au fost iden
tificate noi căi și modalități de
acțiune care să conducă la amplifi
carea cooperării pe plan economic
și tehnico-știintific în domenii de
interes reciproc, cum ar fi industria
construcțiilor de mașini, electronicii
și electrotehnicii, chimiei și petro
chimiei, materialelor de construcții.
Protocolul sesiunii și Acordul
între Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Re
publicii Populare Chineze pri
vind adîncirea colaborării econo
mice și tehnico-științifice pe termen
lung au fost semnate de președinții
celor două părți în comisie — to
varășul Ion Dincă, prim viceprimministru al guvernului, și tovarășul
Zou Jiahua, consilier de stat, mi
nistrul industriei construcțiilor de
mașini și electronicii.
A fost de față Wang Jinqing, am
basadorul R.P. Chineze la București,

Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU
Președintele Republicii Socialiste România
Vă adresăm vii mulțumiri pentru mesajul de felicitare care ne-a fost
transmis cu ocazia Zilei naționale a Republicii San Marino.

MAURO FIORINI
MARINO VAGNETTI
Căpitani regenți
ai Republicii San Marino

Cronica

zilei

La Casa scriitorilor din stațiunea
Neptun s-a desfășurat, joi, simpo
zionul internațional „Poezia și pa
cea", la care au participat poeți din
Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia,
Polonia, U.R.S.S. și România.
în aceeași zi. Ia Teatrul „Fanta

tV
19,00 Telejurnal
19,30 In dezbatere : Documentele pentru
Congresul al XlV-lea al partidului
Comunist Român. Plenară afirma
re a personalități! umane
19,50 Din marea carte a patriei. Docu
mentar

sio" din Constanța a avut loc un re
cital internațional de poezie susținut
de participanții la simpozion. Oas
peții au efectuat, totodată, vizite de
documentare la obiective cu caracter
cultural-istoric și turistic din jude
țul Constanta.
(Agerpres)
20.10 In dezbatere : Documentele pen
tru Congresul al XlV-lea al Par
tidului Comunist Român. Dezvol
tarea continuă, intensivă a forțe
lor de producție
20,30 Copiii cîntâ
patria șl partidul.
20.50 Invățămlnt-cercetare-producție.
Școala Intr-o nouă etapâ a pregă
tirii tinerel generații pentru munCei și viață
21.10 Agricultura — programe prioritare
21,35 Bijuterii muzicale din creația com
pozitorilor români
21.50 Telejurnal

Din partea Ministerului Sănătății
între 25 și 30 septembrie 1989, în
întreaga țară se va desfășura campa
nia de vaccinare antipoliomielitică
a copiilor născuți între 1 februarie
1989 și 31 iulie 1989, precum și a
copiilor rămași nevaccinati din cam
paniile anterioare.

Sînt invitați să se prezinte la dis
pensarele medicale, cu copiii din
grupa de vîrstă arătată mai sus, atit
localnicii, cit și familiile cu domici
liu flotant sau cei care, in interva
lul respectiv, se află ocazional în
alte localități decît cele de domiciliu.

ÎN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativă Agricolă de Pro
ducție Hotarele — 101 500 kg la
hectar

ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Poarta Albă — 101 300 kg la
hectar

în telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘEȘCU, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii
Socialiste România, lucrătorii ogoarelor din aceste unități rapor
tează terminarea recoltării unor
culturi și obținerea de producții
mari, superioare celor prevăzute.
în aceste zile — se subliniază în
telegrame — forțele umane și me
canice sînt concentrate la elibe
rarea suprafețelor de resturile ve
getale, executarea arăturilor, pre
gătirea patului germinativ și la însămînțarea grabnică a cerealelor
de toamnă. Totodată, se acționează
la strîngerea legumelor și fructe
lor, la recoltarea și depozitarea
furajelor, la efectuarea tuturor lu
crărilor agricole de sezon.
în încheierea telegramelor este
exprimată hotărîrea tuturor oame
nilor muncii din unitățile amintite
de a nu precupeți nici un efort în
vederea realizării unor producții
cit mai mari la toate culturile, întîmpinind cu rezultate deosebite
Congresul al XlV-lea al partidului.

Colective de oameni ai muncii din economie
raportează obținerea unor succese de seamă
în îndeplinirea și depășirea planului
în telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘEȘCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii
Socialiste România, colective de
oameni ai muncii din întreaga tară
raportează importante succese in
îndeplinirea sarcinilor de plan.
Comitetul Județean Harghita al
P.C.R. raportează că oamenii mun
cii din unitățile industriale ale ju
dețului au îndeplinit, la 21 sep
tembrie, planul producției-marfă
industriale pe 3 ani și 10 luni din
actualul cincinal. Totodată. 34 de
întreprinderi și-au îndeplinit sar
cinile de plan pe 9 luni din acest
an la producția industrială, iar 8
unități planul de export, realizînd
peste prevederi o producție care
se ridică Ia aproape 245 milioane
lei.
Acționînd cu fermitate pentru a
intîmpina marele forum al comu
niștilor români cu planul anual
îndeplinit, toți oamenii muncii din
economia județului Harghita ex
primă șl cu acest prilej adeziunea
față de Hotărîrea Plenarei C.C. al
P.C.R. ca. la cel de-al XlV-lea
Congres al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușeșcu să fie reales în
înalta funcție de secretar general
al Partidului Comunist Român.
în telegrama Comitetului Jude
țean Suceava al P.C.R. se arată
că, la 21 septembrie, colectivele de
muncă din industria județului au
îndeplinit planul la producțiamarfă industrială pe 3 ani și 10
luni din actualul cincinal. De
asemenea, 30 de întreprinderi
au indeplinit planul la ex
port pe aceeași perioadă. Toate
aceste realizări au fost obținu
te în condițiile reducerii costuri
lor materiale cu peste 350 mili
oane lei, economisindu-se, între
altele, 6 000 tone metal, 75 000 tone
combustibil convențional. 100 000
MWh energie electrică. Au fost rea

încheierea lucrărilor
celei de-a X-a sesiuni a
Comisiei guvernamentale
româno-chineze
de colaborare economică
și tehnică

an în toate domeniile de activi
tate, să întîmpine cu noi și mă
rețe fapte de muncă Congresul al
XlV-lea al partidului, sporindu-și
astfel contribuția Ia înfăptuirea
Programului partidului, la înflori
rea multilaterală a României so
cialiste.
Oamenii muncii din unitățile
subordonate Consiliului Popular
Județean Cluj raportează îndepli
nirea planului pe 3 ani și 10 luni
din actualul cincinal la producțiamarfă industrială și a sarcinilor
prevăzute în contractele cu parte
nerii de peste hotare. Totodată, au
fost îndeplinite prevederile valo
rice de plan pe 4 ani ai cincina
lului la construcția de locuințe, punindu-se la dispoziția locuitorilor
județului peste 14 000 apartamente.
însuflețiți de hotărîrile Plenarei
C.C. al P.C.R. din iunie a.c. — se
arată în telegramă — ne angajăm
să întîmpinăm înaltul forum co
munist, cel de-al XlV-lea Congres
al partidului, cu noi și însemnate
realizări în toate domeniile de ac
tivitate.
• Trustul întreprinderilor Agri
cole de Stat Constanța raportează
îndeplinirea planului la producțiamarfă industrială pe 11 luni din
acest an, urmînd ca pînă la sfirșitul anului să realizeze suplimen
tar o producție de 150 milioane lei.
• întreprinderea Minieră Hore
zu, județul Vilcea, raportează în
deplinirea planului la producțiamarfă industrială pe 3 ani și 9
luni, urmînd să realizeze supli
mentar o producție în valoare de
119 milioane lei.
• întreprinderea Minieră Căpeni, județul Covasna, raportează
îndeplinirea planului la producțiamarfă pe 9 luni din acest an. Pînă
la sfîrșitul lunii septembrie colec
tivul întreprinderii va realiza su
plimentar o producție de 17 mili
oane lei.

15; 17; 19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11;
13; 15; 17; 19, EXCELSIOR (65 49 45) —
9; 11; 13; 15: 17; 19
• Flori de gheață : DACIA (50 35 94)
~ 9*
* 11
* 13
* 15
* 17
* 19
• Martori dispăruți : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19
• O vară cu Mara : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19
• Declarație de dragoste : SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• De la literatură la film : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15
© Program special pentru copii și ti
neret : DOINA (16 35 38) — 8,45; 10,15;
12,30; 14,45; 17; 19,15
• Nava lui Yang : GRIVITA (17 08 58)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. PACEA (71 30 85)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Dragoste și datorie : COTROCENI
(81 68 88) — 15; 17; 19
• Sorgul roșu : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17; 19

PLANUL LA EXPORTindeplinit integral, la nivel calitativ superior!
Zi de zi, control riguros asupra
mersului producției
în această perioadă de muncă
rodnică, premergătoare marelui eve
niment politic pe care îl va trăi în
tregul nostru popor — Congresul al
XlV-lea al partidului — colectivul
întreprinderii de Confecții din Ora
dea desfășoară o susținută activitate
pentru realizarea exemplară, înainte
de termen, a sarcinilor de plan.
în legătură cu obligațiile colectivu
lui de aici In domeniul exportului,
maistrul Gheorghe Său ne-a precizat:
„Trebuie căutat drumul cel mai scurt,
organizarea cea mai bună, oamenii
care să știe și să poată face de toate.
Din fericire, avem asemenea oameni.
Fiecare în felul lui, prin munca lui,
dă strălucire mărcii fabricii noastre.
Iată de ce, după adunarea generală
e oamenilor muncii, în care, cu prio
ritate, s-au dezbătut problemele ex
portului, am stăruit ca fiecare lucră-,
tor să afle ce ne-am propus, ce an
gajamente ne-am asumat și căror
exigențe trebuie să le răspundă la
locul lor de muncă. Maiștrilor, nu nu
mai în calitatea lor de principali or
ganizatori ai locurilor de muncă, ci
în primul rînd de comuniști, le-au
revenit în acest sens sarcini multiple,
concrete".
Rodul acestei stăruitoare munci de
la om la om ? în iulie și august, ate
lierul coordonat de maistrul Său,
bunăoară, a depășit cu 5 la sută sar
cinile de plan. Ca și brigada maistru
lui Florica Rusu, care făcea urmă
toarea remarcă : „Esențial este să or
ganizezi exemplar munca, să știi ce
și cît poți cere de la fiecare munci
tor pentru a repartiza judicios forțele
în raport cu complexitatea fiecărei
comenzi. Vedeți, la noi, și cei mai ti
neri muncitori se străduiesc să-șl de
pășească propriile realizări, perfecționîndu-se zi de zi sub îndrumarea
celor cu mai multă experiență, pen
tru a fi admiși în formațiile speciali
zate pentru producția destinată ex
portului".
Negreșit, pe lingă receptivitatea
sporită față de cerințele fiecărui
partener extern, față de calitatea pro
duselor, care, se știe, „vinde marfa",
secretul reușitei, dacă poate fi numit
așa, îl reprezintă mobilitatea față de
cerințele partenerilor externi. Bună
oară. un partener tradițional a soli
citat contractarea unor însemnate
cantități de scurte și jachete. De re
ținut că asemenea produse nu erau
specifice fabricației întreprinderii
orădene. Ce a urmat ? Analiza, timp
de cîteva zile, a posibilităților unită.ții, urmată de măsuri prompte de adaptare „din mers" a producției la
noile cerințe.
„Sarcinile sporite din acest an,
complexitatea lor. ne-au determinat
să asigurăm o folosire mai intensă
a specialiștilor care fac parte din
comisiile pe domenii — ne-a spus
Tatiana Neagu, secretar a.l comitetu
lui de partid din întreprindere. Pe
de o parte, majoritatea acestor spe

cialiști, care reprezintă efectiv cele
mai bune forțe ale întreprinderii, fac
parte din activul nostru de partid. In
această calitate, și pe linie de partid,
ei sînt permanent la curent cu pro
blemele prioritare ale activității în
treprinderii, participă la dezbaterea
și soluționarea lor. Pe de altă parte,
pentru probleme stringente, comisii
le pe domenii au întocmit scurte stu
dii și analize pe care le-au supus examinării consiliului oamenilor mun
cii. Pe baza lor s-au stabilit măsuri
care acum sînt în majoritate finali
zate".
Ing. Marian Voina, șef al biroului
organizarea producției șl a muncii,
concretizează cîteva dintre acțiunile
comisiei pentru creșterea productivi
tății muncii, organizarea științifică a
producției și a muncii : elaborarea
.unui nou proces tehnologic pentru
'croit scurte și jachete destinate ex
portului, reorganizarea fluxurilor
tehnologice, dotarea cu utilaje și dis
pozitive adecvate, dat fiind faptul că
noile produse sînt mari consumatoa
re de manoperă. Socotind că 25 la
sută din producția zilnică revine
acum acestor sortimente de confec
ții, avem imaginea eficienței activi
tății desfășurate.
La prima vedere s-ar putea crede
că este vorba de o suprapunere a
sarcinilor tehnice ale unității cu sar
cinile organizatorice ale comitetului
de partid, ale organului de conduce
re colectivă. în irealitate, aceste sar
cini sînt privite prin prisma îndepli
nirii atribuțiilor, a înaltelor îndatoriri
ale comuniștilor de a milita neobosit,
cu abnegație și spirit revoluționar
pentru realizarea planului de produc
ție al unității, cu deosebire a expor
tului. Modul de rezolvare din punct
de vedere tehnic a problemelor con
crete de producție și întregul proces
de ducere la îndeplinire a măsurilor
stabilite țin în exclusivitate de com
petența profesională a fiecărui spe
cialist. Or, comitetul de partid nu
și-a propus, și nici nu era practic nosibil, să stabilească aprioric căi și so
luții de rezolvare tehnologică, de or
ganizare a muncii, ci și-a înțeles pe
deplin îndatorirea de a ține mereu
trează conștiința fiecăruia pentru
continua promovare a noului, pentru
atingerea obiectivului propus de creș
tere a exportului. Totodată, și-a
exercitat practic dreptul de control,
de a pune comuniștii să informeze
periodic despre stadiul înfăptuirii
măsurilor care cad in răspunderea
lor. De exemplu, în analiza comună
din luna iulie a biroului comitetului
de partid și a biroului executiv al
consiliului oamenilor muncii, tehnologul-șef și șeful organizării produc
ției și a muncii au informat asupra
modului în care s-a asigurat genera
lizarea aplicării normativelor unifi
cate de tâmp la anumite produse afla
te în nomenclatorul de fabricație al
unității. Concluzia 1 întreprinderea

se încadrează la toate operațiile de
bază în timpii noilor normative. De
fapt, unitatea orădeană deține pro
ductivități de vîrf. la sortimentele
respective. Mici „ajustări" s-au impus
la operațiile mai complexe de la exe
cuția unui anumit sortiment, inșistîndu-se asupra cuplării judicioase a
fazelor în cadrul operațiilor de lucru
pentru eliminarea „timpilor morți".
La ședința precedentă, organizată în
același cadru, raportaseră mecaniculșef și președintele comisiei ingineri
lor și tehnicienilor.
Cum este și firesc, conținutul ra
portului comunist vizează cu precă
dere îndeplinirea măsurilor și sarci
nilor încredințate în urma desfășură
rii adunării generale a oamenilor
muncii. Iată ce ne-a spus în acești
sens ing. Ritter Stefan, șeful oficiu
lui,. de calcul,: „Datorită complexită
ții unor comenzi și contracte, a soli
citărilor unor parteneri, la ultima
adunare generală a oamenilor mun
cii s-a propus utilizarea tehnicii de
calcul în lansarea, pregătirea și ur
mărirea producției. Pot să spun că
acest sistem se află de pe acum în
exploatare, urmărind comanda pe
fiecare client, subcomanda, detaliile
tehnice de confecționare, sortimentul,
articolul, baza de tipare, culoarea,
distribuirea pe mărimi, de Ia lansare
pînă la încărcare în mijlocul de trans
port și expediere. în acest mod se
asigură un control riguros al onorării
fiecărei obligații asumate la export".
Pe directorul întreprinderii, ing.
Gheorghe Maxim, il reîntâlnim efectuînd controlul zilnic al mersului
producției. Să vadă, să se convingă
direct, la fata locului, să intervină și
să soluționeze pe loc anumite pro
bleme. pentru ca acestea să nu fie
aminate nici o clipă, să nu se adune
și să nu ajungă pe făgașul discuțiilor
sterile, al hîrtiilor care se plimbă dintr-o mapă în alta. Zăbovim la secto
rul de croit, unde, oamenii maistrului
Petru Marian au găsit, prin reorga
nizarea locurilor de muncă, soluții de
a crește cu anroaoe 10 la sută pro
ductivitatea muncii? Ajungem apoi la
creație. Aici se fac oregătiri febrile
pentru participarea la tîrguri, la di
verse
expoziții.
Creatorii
sînt
cum se spune. „în priză". Si-au
pus pînă acum semnătura pe circa 700
de modele, aproape dublu față de ni
velul prevăzut. Tehnicianul Szabo
Gyula știe un singur lucru : fiecare
model nou creat trebuie să fie apt și
pentru export. Si ca el mulți alți oa
meni, care gîndesc aici temeinic des
pre frumos. Pretutindeni, muncă
neobosită, a cărei măsură o exprimă
cel mai cuprinzător îndeplinirea în
avans a producției-marfă pe nouă
luni, succes ce va fi cu siguranță
amolificat în întâmpinarea celui de-al
XlV-lea Congres al partidului.

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii"

Măsuri eficiente pentru modernizarea
fabricației
(Urmare din pag. I)

va fi indeplinit. Primul argument ?
Realizările de pînă acum : în opt
luni din acest an unitatea a depășit
planul la export cu 4.7 la sută. Un
al doilea argument : sarcinile pe 9
luni din acest an Ia export au fost
realizate incâ la 15 septembrie
(pe relația CTS). ceea ce a creat
condiții ca. pînâ la finele lunii în
curs, unitatea să livreze suplimentar,
pe adresa unor parteneri externi,
mobilier în valoare de peste 3 mi
lioane lei.
„încă de pe acum producția pen
tru export a lunii octombrie se află
în curs de fabricație în toate sec
țiile si atelierele" — ne-a spus to
varășa Mariana Moldovan, șefa bi
roului export. La avansul de timp
cîștigat a contribuit si faptul că or
ganizarea muncii a fost gîndită de
asa manieră incit, pe aceleași spatii
și cu aceiași oameni, să se poată rea
liza o producție mai mare. Aștfel.
organizarea fabricației pe secții spe
cializate pe tipuri de mobilier a asi
gurat posibilitatea realizării în timo
record a unor finisaie speciale soli
citate de unii parteneri externi. Pe
de altă parte, pe baza unor studii
complexe, secțiile numărul 1. 2 si
5. precum si platforma din car
tierul „Mureșeni" au fost reorgani
zate din punct de vedere tehnologic.
S-au avut, cu precădere. în vedere

modernizarea și optimizarea trans
portului intern, reamplasarea unor
locuri de muncă pentru eliminarea
„întoarcerilor" de produse pe fluxul
tehnologic si scurtarea distantelor
dintre punctele de lucru. Aceste mă
suri. precum și cele urmărind mo
dernizarea depozitelor de cherestea
prin mecanizarea lucrărilor de incărcare-descarcare-manipulare. auto
matizarea proceselor de uscare, so
lutionarea stocării rationale a mo
bilierului prin organizarea unei ma
gazii pe verticală si altele în curs
de aplicare, creează condiții ca. în
perioada următoare si în perspec
tiva anului 1990. productivitatea
muncii să fie de două ori mai mare
decît în prezent".
Deosebit de importantă este orien
tarea întreprinderii către producția
de mobilă „stil", cu un înalt grad
de prelucrare si consum redus de
materie primă. Totodată, s-a avut in
vedere folosirea unor materiale noi.
între care plăcile aglomerate din fi
bră de lemn (care nu necesită ope
rații suplimentare). De la Andrei
Gencsi. șeful atelierului de proiec
tare tehnologică, aflăm că. în acest
an. pe această bază, au fost realizate
peste 500 produse noi. iar 800 au
fost reproiectate. Proiectantii (în
număr de peste 70) au elaborat si
aplicat, de asemenea, tehnologii spe
ciale. datorită cărora, bunăoară, lem

nul nobil de stejar este utilizat foar
te economicos.
în strinsă legătură cu rezultatele
notabile obținute în îndeplinirea pla
nului la export, interlocutorii au tinut să sublinieze buna colaborare cu
întreprinderea de Comerț Exterior
— „Tehnoforestexport". Reținem ast
fel că la încheierea contractelor cu
partenerii externi participă atât re
prezentanți ai unității, cit si ai în
treprinderii de comerț exterior, care
analizează apoi, periodic. împreună,
mersul producției, modul în care
se onorează obligațiile asumate.
La asigurarea operativității în
solutionarea
oricăror
probleme
contribuie si faptul că atelie
rele de proiectare tin o strinsă le
gătură cu întreprinderea de comerț
exterior, unitatea avînd posibilita
tea să efectueze. în timp util, toate
modificările constructive solicitate,
pe parcurs, de firmele străine. La
rîndul său „Tehnoforestexport" ac
ționează cu promptitudine pentru
asigurarea portofoliului de comenzi
și a condițiilor de plată.
Sînt doar cîteva din acțiunile în
treprinse aici pentru realizarea si
depășirea planului la export, care
oferă certitudinea că sarcinile ne
întregul an în acest domeniu vor fi
onorate exemplar. înainte de termen.

Gheorghe GIURGIU

corespondentul „Scinteii"

Schimb de mesaje la nivel înalt
romano

'

CAIRO 21 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România, și a tovarășei Elena
Ceausescu au fost transmise pre
ședintelui Egiptului. Hosni Mubarak,
și doamnei Suzanne Mubarak un
călduros mesaj de salut și cele mai
bune urări de sănătate și fericire
personală, de progres șl prosperita
te poporului egiptean prieten.
Exprimînd vii mulțumiri pentru
mesaj, președintele Hosni Mubarak
a rugat să se transmită președinte
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu, din partea sa și a
doamnei Suzanne Mubarak, cele mai
sincere urări de sănătate și fericire,
de bunăstare și progres pentru po
porul român prieten.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către șeful sta
tului egiptean a delegației parla
mentare române, condusă de tovară
șul Nicolae Giosan, președintele Ma
rii Adunări Naționale, care între
prinde o vizită în Egipt, la invitația
parlamentului din această țară.
în timpul convorbirii au fost evo
cate întilnirile și înțelegerile conve
nite cu președintele României, care
au pus baze solide și au deschis am
ple perspective dezvoltării relațiilor
de prietenie și colaborare dintre cele
două țări și popoare și conlucrării
dintre ele pe arena internațională.
Președintele Egiptului a apreciat re-

egiptean
zultatele remarcabile obținute de po
porul român pe calea dezvoltării sale
economico-sociale.
Abordîndu-se aspecte ale vieții in
ternaționale, s-a dat o înaltă apre
ciere politicii externe a României,
inițiativelor și demersurilor președin
telui Nicolae Ceaușescu vizînd solu
ționarea justă și durabilă, pe cale
politică, a diferitelor stări conflictuale între state, inclusiv a probleme
lor din Orientul Mijlociu. Au fost
subliniate poziția principială și con
secventă a țării noastre, sprijinul
acordat de România reglementării
situației din această regiune și acti
vitatea neobosită a președintelui
Nicolae Ceaușescu in vederea instaurării unui climat de pace, înțe
legere și cooperare în întreaga lume.
In acest context, președintele Hos
ni Mubarak a subliniat colaborarea
fructuoasă dintre România și Egipt
pe plan internațional, care are la
bază pozițiile identice ale celor două
țări privind căile de soluționare a
problemelor majore ale lumii con
temporane.
■k

Delegația parlamentară română a
avut întrevederi cu președintele Adunării Poporului, Rifaat El Mahgoub, cu președintele Consiliului
Consultativ (Shoura), Mustafa Kamal
Helmy, cu alți reprezentanți ai par
lamentului egiptean.

Sînt necesare măsuri concrete pentru
demilitarizarea totală a fundului mărilor si oceanelor
Intervenția reprezentantului român la Conferința de la Geneva
GENEVA 21 (Agerpres). — La
Geneva se desfășoară lucrările celei
de-a III-a Conferințe privind eva
luarea modului de aplicare a trata
tului referitor la interzicerea ampla
sării de arme nucleare și alte arme
de distrugere în masă pe fundul
mărilor și oceanelor. La conferință
participă delegații din 81 de state,
între care și România.
Intervenind în cadrul dezbaterilor
generale, reprezentantul român a
subliniat că obiectul Și scopurile
acestei conferințe se plasează în
contextul mai larg al eforturilor vi
zînd oprirea cursei înarmărilor și
înfăptuirea dezarmării, în primul
rind a celei nucleare.
A fost prezentată poziția României
cu privire la eliminarea cu desăvirșire și interzicerea armelor de dis
trugere în masă, nucleare și chimice,
radiologice și de altă natură, in
toate mediile, reducerea radicală a
armamentelor convenționale, a efec
tivelor și cheltuielilor militare, sub
un strict control internațional. S-a
evidențiat necesitatea completării
sistemului de verificare și control
prevăzut de tratat, impulsionării
eforturilor vizînd reducerea înarmă
rilor în mediul maritim și oceanic.
Avînd în vedere că în pofida pre
vederilor tratatului cursa înarmări-

lor, in primul rind nucleare, a
continuat, luind o amploare deo
sebită in special în domeniul nava),
s-a subliniat necesitatea ca la con
ferință să se adopte documente cît
mai angajante, care să deschidă
perspective pentru adoptarea de
măsuri concrete privind demilitari
zarea totală a fundului mărilor și
oceanelor, a spațiilor maritime în
general, oprirea cursei înarmărilor
în mediul naval, incepind cu redu
cerea treptată, pînă la eliminarea
totală, a armelor nucleare din spa
țiile maritime și ale oceanelor.
Ținînd cont de cazurile tot mal
frecvente de accidente ale unor nave
militare de suprafață sau submarine
purtătoare de arme sau dispozitive
nucleare la bord, au fost avansate
propuneri vizînd reducerea radicală
a aplicațiilor navelor de suprafață
șl a submarinelor avînd la bord
arme nucleare.
A fost evidențiată în context con
tribuția pozitivă pe care o poate
aduce la promovarea obiectivelor
tratatului crearea de zone denuclea•rizate în diferite regiuni maritime,
subliniindu-se necesitatea ca O.N.U.
să încurajeze instituirea de aseme
nea zone în cît mai multe părți ale
lumii.

„Zilele culturii
romanești" în U.R.S.S.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MAU

MOSCOVA 21 (Agerpres).
„
„___
S. Morcovescu transmite : în Uniunea Sovietică continuă manifestările înscrise în programul „Zilelor
culturii românești".
în sala de marmură a Bibliotecii
unionale de stat pentru literatură
străină din Moscova a fost deschisă
o expoziție de carte românească.
Locul central este rezervat lucră
rilor din gindirea social-politică,
economică și filozofică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.
Sînt. <țe asemenea, expuse lucrări
științifice ale tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu.
Totodată, este prezentat volumul
„Vizita oficială de prietenie a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu
în Uniunea Sovietică".
Cele peste 1 000 de volume pre
zentate in expoziție constituie o sin
teză a producției editoriale actuale
din țara noastră și acoperă o largă
varietate de genuri : literatură social-politică. istorie, lucrări de ști
ință și tehnică, enciclopedice, lite
ratură beletristică originală si tra
duceri din patrimoniul culturii uni
versale, inclusiv din literatura cla
sică rusă și sovietică, literatură pen
tru copii și tineret, de artă, sport
și turism.
Luceafărului poeziei românești,
Mihai Eminescu, i se acordă un loc
aparte, publicului sovietic mijlocindu-i-se și pe această cale sâ ia
cunoștință de opera nemuritoare a
marelui poet, căruia i s-au dedicat
o serie de manifestări cu prilejul
centenarului.
Au participat B.I. Kuzmin, vice
președinte al Comitetului de stat
pentru tipărituri, reprezentanți ai
conducerilor ministerelor afacerilor
externe și culturii, oameni de cul
tură și artă, ziariști.
La Casa unională a compozitorilor
a fost prezentat un concert de mu
zică de cameră românească. Tot
aici este programată o întîlnire
a membrilor uniunilor de creație cu
tema ..Tradiții ale muzicii româ
nești și sovietice", iar în sala de
concerte a Institutului Gnesin — un
concert susținut de eleyj. care in
terpretează lucrări de compozitori
români.

Domnului general de armată MOUSSA TRAORE

Manifestări
culturale dedicate României

finlanda:

HELSINKI 21 (Agerpres). — Sub
auspiciile asociației de prietenie Fin
landa — România, la Helsinki s-a
desfășurat o seară culturală consa
crată marilor clasici ai literaturii ro
mâne Mihai Eminsscu și Ion Crean
gă. în alocuțiunile rostite cu acest
prilej s-a evidențiat dragostea și
prețuirea de țâre se bucitră creația
lui Eminescu și a lui Creangă în
România și în străinătate. Au fost or
ganizate o expoziție de carte, pre
cum și o expoziție de pictură cu te
matică inspirată din oțierele celor
doi scriitori. A participat o nume
roasă asistentă. De asemenea, radio
difuziunea finlandeză a prezentat un
montaj - literar-muzical cu tematică
inspirată din operele lui Eminescu și
Creangă.
★

Interzicerea experiențelor

atomice

un prim pas pe calea dezarmării nucleare
NEW DELHI 21 (Agerpres). —
„Interziceți experiențele nucleare!" —
aceasta este tema unui seminar in
ternațional ale cărui lucrări au în
ceput in capitala indiană. Participanții, reprezentanți ai opiniei pu
blice din peste 30 de țâri ale lumii,
dezbat probleme legate de căile de
obținere a unui progres în domeniul
dezarmării nucleare și de .eliminare
a pericolului unei catastrofe termo-

nucleare. în cuvîntarea inaugurală,
ministrul de stat pentru afacerile
externe al Indiei. K. Natwar Singh,
a subliniat că interzicerea experien
țelor nucleare ar putea constitui un
prim pas pe calea dezarmării nu
cleare, Este necesară o mobilizare a
opiniei publice mondiale, a spus el,
pentru ca încrederea și cooperarea
să ia locul confruntărilor periculoase.

Manifestări dedicate vieții culturale
românești au mai avut loc intr-o se
rie de localități din Finlanda. Astfel,
la Kuusame a fost deschisă o expozi
ție românească de pictură contem
porană. în localitățile Nurmiiarvi,
Tamisari și la asociația „Kalevala" au
avut loc reuniuni dedicate marelui
sculptor român Constantin Brâncuși.
★

Președintele Asociației de priete
nie Finlanda — România, profesorul
Lauri Lingren, prorectorul Univer
sității din Turku, a prezentat, în fața
membrilor asociației.
o expunere
despre frumusețile turistice și cele
mai renumite monumente istorice ’șt
culturale ale României.

Intervenția reprezentantului țării noastre în cadrul
unui comitet al O.N.U

NAȚIUNILE UNITE 21 (Ager
pres).
La sediul din New York al
O.N.U. se desfășoară lucrările Co
mitetului pentru examinarea coope
rării tehnice între țările în curs de
dezvoltare.
Importanța pe care România o
acordă inițiativelor pe plan interna
țional vizînd organizarea unei con
ferințe internaționale care să se
bucure de o cît mai largă partici
pare, atît din partea țărilor în curs
de dezvoltare, cît și a celor dezvol
tate și care să ofere posibilitatea
continuării dialogului, să deschidă
perspectiva unui nou impuls in di
recția întăririi cooperării între state
în vederea dezvoltării lor economi
ce a fost subliniată în cadrul se
siunii de ambasadorul țării noastre
la O.N.U.
în acest context s-a arătat că
România așază cooperarea economi
că cu statele în curs de dezvoltare
printre factorii de cea mai mare în
semnătate ai politicii sale externe. De
pe această poziție, România socia
listă a urmărit să asigure extinderea

continuă a legăturilor pe multiple
planuri, inclusiv a celor economice
cu toate țările în curs de dezvoltare
și nealiniate, o cit mai strînsă co
operare cu acestea, atît pe plan bi
lateral, cit și în cadrul diferitelor
foruri internaționale. S-a relevat că
o expresie concretă a acestor con
stante preocupări o reprezintă faptul
că țara noastră a încheiat peste 100
de acorduri de cooperare economică
și tehnică cu țările în curs de dez
voltare. Pe baza unor înțelegeri bi
laterale, România participă Ia ac
țiuni de cooperare intr-un mare nu
măr de țări ale globului ca furnizor
de echipamente tehnologice pentru
industrie și agricultură, la con
struirea de infrastructuri, la asigu
rarea expertizei tehnice în domenii
în care experiența românească este
bine cunoscută și apreciată.
Totodată, ambasadorul țării noas
tre a avansat o serie de propuneri
vizînd creșterea contribuției și întă
rirea rolului comitetului în cadrul
sistemului de organizații pentru dez
voltare ale O.N.U.
v

Încheierea lucrărilor plenarei C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 21 (Agerpres). — La
MoscOva s-au încheiat lucrările ple
narei C.C. al P.C.U.S.. care a exa
minat probleme privind convocarea
Congresului al XXVIII-lea al
P.C.U.S.. proiectul de Platformă a
P.C.U.S. și raportul secretarului ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. Mihail
Gorbaciov. „Cu privire la politica
națională a partidului în condițiile
contemporane" — informează agen
ția T.A.S.S. în problemele discutate
au fost adoptate hotărîri.
Plenara a hotărît să se devanseze
convocarea congresului partidului,
urmînd că acesta să se desfășoare în
a doua jumătate a lunii octombrie
1990.
Pe baza raportului prezentat de M.
Gorbaciov. plenara a adoptat o po
ziție unitară cu privire la politica
națională a P.C.U.S. în condițiile
contemporane.
Examinind unele probleme orga
nizatorice. plenara i-a eliberat pe
V. P. Nikonov si V. M. Cebrikov din
funcțiile de membri ai Biroului Po
litic și secretari ai C.C. al P.C.U.S..
în legătură cu cererile lor de a fi
scoși' la pensie. A fost eliberat, de

asemenea, din funcția de membru al
Biroului Politic sl C.C. al P.C.U.S.,
din aceleași considerente. V. V. Șcerbitki. precum și I. F. Soloviev și
N. V. Talîzin din funcțiile de mem
bri sunjeanți ai Biroului Politic.
Plenara i-a ales pe V. Kriucikov și
I. V. Masliukov membri ai Biroului
Politic, iar E. M. Primakov și B. K.
Pugo au fost aleși membri supleanți
ai Biroului Politic. E. S. Stroev. I. A.
Manenkov. G. I. Usmanov si A. N.
Ghirenko au fost aleși secretari ai
C.C. al P.C.U.S.
- în teuvintarea rostită în legătură cu
convocarea celui de-al XXVIII-lea
Congres al P.C.U.S.. Mihail Gorba
ciov a subliniat, intre altele, marea
importantă a actualei perioade de
dări de seamă și alegeri din cadrul
partidului, care dă posibilitatea unei
analize profunde a problemelor acu
te ale vieții tării si a situației din
organizația de partid respectivă.
în încheierea lucrărilor. M. Gor
baciov a subliniat că. în actuala eta
pă, trebuie consolidate partidul. Co
mitetul Central. întreaga societate,
să se meargă înainte.

ORIENTUL MIJLOCIU
• tntilnire la nivel Înalt eqipteano-paiestiniană • in fa
voarea unei conferințe internaționale de pace • Consiliul de
Securitate al O.N.U. cere încetarea focului în Liban
CAIRO 21 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, a
conferit joi cu președintele Statului
Palestina, Yasser Arafat, care a
efectuat o scurtă vizită la Cairo.
Aceste convorbiri, transmite agenția
M.E.N.A., fac parte din consultările
între cei doi oameni politici.
CAIRO 21 (Agerpres). — La o con
ferință de presă organizată Ia Cairo,
președintele Statului Palestina. Yas
ser Arafat, a reînnoit invitația adre
sată oficialităților și poporului israelian de a deschide un dialog cu pa
lestinienii în vederea instaurării unei păci drepte și juste in Orientul
Mijlociu. „Noi sintem întotdeauna re
ceptivi și gata pentru un dialog care
ar putea duce la o pace cuprinză
toare și dreaptă, ce trebuie să se ba
zeze pe legitimitatea internațională",
a spus Yasser Arafat, citat de agen
ția M.E.N.A. Totodată, el a subliniat
că o conferință internațională de
pace este de neinlocuit și a adăugat
că orice dialog palestiniano-israelian

ar fi o etapă pregătitoare pentru a
contribui la progrese pe calea păcii.

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al O.N.U.
a cerut părților implicate în conflic
tul libanez să respecte apelul Comi
tetului tripartit al Ligii Arabe pen
tru Liban privind declararea unei
încetări a focului imediată și cuprin
zătoare.
într-o declarație a președintelui
său în exercițiu, Paulo Nogueira Ba
tista (Brazilia), Consiliul de Securi
tate reiterează sprijinul său total
față de eforturile Comitetului tripar
tit arab — din care fac parte Alge
ria, Arabia Saudită și Maroc — pen
tru a se pune capăt vărsării de sin
ge în Liban, pentru a se restabili
pacea și securitatea națională în această țară.
De asemenea, Consiliul de Securi
tate cere secretarului general al
O.N.U. să continue contactele sale
cu membrii comitetului și să infor
meze asupra rezultatelor obținute.

Secretar general al Uniunii Democratice a Poporului Malian,
Președintele Republicii Mali
BAMAKO
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Mali, îmi este plăcut
să vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate
și fericire personală, de prosperitate și progres poporului malian prieten.
Exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare dintre Partidul
Comunist Român și Uniunea Democratică a Poporului Malian, dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Mali vor cunoaște o dezvoltare conti
nuă, în interesul popoarelor român și malian, al cauzei păcii, înțelegerii și
colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

La 22 septembrie, poporul malian
sărbătorește ziua națională : se îm
plinesc 29 de ani de la proclamarea
independentei, eveniment care a în
cununat lupta eroică dusă împotri
va dominației coloniale, deschizind
o nouă pagină în istoria tării.
Situată în vestul continentului
african. Republica Mali este o tară
fără ieșire la mare, al cărei terito
riu. cu o suprafață de 1 240 142
kmp.. este în cea mai mare parte
ocupat de întinderi desertice. Circa
00 la sută din cei 8 milioane de lo
cuitori se ocupă cu agricultura. Se
cultivă mei. sorg, bumbac, sfeclă de
zahăr, arahide ș.a. în anii ce au
urmat proclamării independentei,
poporul malian a depus eforturi
susținute în vederea lichidării
înapoierii economice moștenite din
trecut și a valorificării in folosul
propriu a resurselor naturale. Ast
fel. de-a lungul fluviilor Niger și
Senegal, unde este concentrată o
mare parte a populației, au fost
construite zeci de baraje și lacuri
de acumulare și au fost efectuate

„Războiul drogurilor"

importante lucrări de irigații, care
au contribuit la extinderea supra
fețelor cultivate. Paralel, s-a acțio
nat in direcția creării unei indus
trii proprii, construindu-se noi
capacități în industria extractivă,
textilă, alimentară și a materiale
lor de construcții.
în spiritul politicii sale consec
vente de prietenie, colaborare si
solidaritate cu toate statele care au
pășit pe calea dezvoltării indepen
dente. poporul român urmărește cu
simpatie succesele dobind’te de po
porul malian în lichidarea grelei
moșteniri coloniale. în afirmarea sa
pe drumul progresului. între Republica Socialistă România si Republica Mali s-au statornicit relații
de prietenie si colaborare, bazate
p'e stimă si respect reciproc, care
cunosc un curs ascendent. Dezvol
tarea pe mai departe a acestor
relații corespunde aspirațiilor celor
două țări si popoare, contribuind,
totodată, la promovarea cauzei pă
cii. progresului si înțelegerii inter
naționale.

i AGENȚIILE DE PRESĂ

- între cauze și efecte
BUENOS AIRES 21 (Agerpres). —
într-o declarație făcută la Buenos
Aires, unde se r.flă în vizită, vice
președintele Senatului din Paraguay,
Domingo Laino. a opinat că admi
nistrația S.U.A. ar trebui să se ocupe
mai mult de situația din prooria
țară decit de cea din țările latinoamericane. El a precizat agenției argentiniene de presă Telam că, în
problema drogurilor, dacă s-ar re
duce cererea pe piața S.U.A.. atunci
si producția ilicită de droguri din
America Latină ar scădea. în acest
sens. Laino a subliniat necesitatea ca
S.U.A. să-și asume întreaga respon
sabilitate ce le revine in problema
drogurilor și să adopte măsuri efi
ciente pe plan intern. înainte de a
se grăbi să manifeste o preocupare
excesivă pentru situația din America
Latină.

TRANSMIT:
RELAȚIILE
CHINO-INDIENE.
Premierul indian. Rajiv Gandhi,
l-a primit, la New Delhi, pe mi
nistrul chinez al comerțului exte
rior si relațiilor economice. Zheng
Toubin. Cu acest prilej, premierul
indian a subliniat că există posi
bilități încă neutilizate pentru lăr
girea cooperării bilaterale. Au fost,
de asemenea, abordate alte aspecte
ale relațiilor bilaterale și ale si
tuației politice și economice internaționale.
CONVORBIRI
SIRIANO-IRANIENE. Ministrul sirian de externe, Farouk Al-Sharaa, și-a încheiat
vizita la Teheran. Convorbirile cu
oficialitățile iraniene au fost con
centrate asupra unor probleme pri
vind relațiile bilaterale și ultimele
evoluții din Orientul Mijlociu.

★

După cum se știe. în cadrul pro
gramului administrației Bush de
combatere a traficului cu stupefian
te se prevede, intre altele, si trimi
terea de consilieri americani pe lin
gă forțele militare și de politie din
Columbia. Bolivia si Peru, unde se
găsesc cele mai întinse plantații de
coca, materia primă pentru fabrica
rea cocainei.
QUITO 21 (Agerpres). — Cu un
apel adresat statelor occidentale în
dustrializate de a adopta măsuri eficiente destinate reducerii consumului de stupefiante pe plan intern,
la Quito s-a încheiat o reuniune a
Comisiei Parlamentului Andin pen
tru combaterea drogurilor. Partici
panta au convenit o serie de acțiuni
în lupta împotriva traficului cu nar
cotice în cele cinci țări andine.
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CONSILIUL DE SECURITATE
AL O.N.U. a aprobat crearea unei
comisii internaționale de sprijin si
supraveghere (CIAV) in legătură cu
procesul de pace initiat in Ame
rica Centrală. Sarcina CIAV va ți
_
să controleze demobilizarea forțe
lor „contras" și repatrierea acesto
ra în Nicaragua.

® „Prejudecățile albilor ȘI discriminările ii mențin pe negri la un
standard de viață scăzut, nu le permit accesul la ocrotirea sănătății și
la educație. Acest fapt, la rindul său, alimentează prejudecățile albilor",
(GUNNAR MYRDAL, „O DILEMA AMERICANĂ", 1944).
© „Concluzia noastră fundamentală este : Națiunea americană se în
dreaptă spre scindarea în două societăți — una albă și cealaltă neagră,
separate și inegale". („RAPORT AL COMISIEI NAȚIONALE ASUPRA
CAUZELOR TULBURĂRILOR CIVILE", 1968).
• „Statutul americanilor negri de azi poate fi caracterizat ca un
pahar ce este pe jumătate plin — dacă este măsurat cu progresul de
după 1939 — sau ca un pahar care este pe jumătate gol — dacă îl măsu
răm prin inegalitățile persistente dintre americanii albi și cei negri de la
începutul anilor ’70". („UN DESTIN COMUN : NEGRII ȘI SOCIETATEA
AMERICANA", 1989).
Cit de ușor a fost pentru majori
tatea americanilor albi să uite ! Cit
de tentant e să ignori evidența că
discriminarea persistă 1 Cît de atră
gător este mitul că toți cei care do
resc să muncească sînt părtași la
prosperitate 1 Cît de credibile par
afirmațiile că legislația asupra drep
turilor cetățenești, acțiunea de afir
mare și participare la viața politică a
negrilor conduc inevitabil la o socie
tate integrată ! Cită automulțumire
cînd ajungi la concluzia că S.U.A. au
făcut deja destule pentru înlătu
rarea barierelor segregației !
Asemenea amăgiri sînt o conse
cință inevitabilă — și o cauză — a
10 ani de negare încăpățînată a rea
lității în privința relațiilor dintre
albi și negri. Problema rasială rămîne
la suprafața vieții americane, dar
este aproape întotdeauna privită
printr-o prismă îngustă : dispută
juridică asupra acțiunii de afirmare
a populației de culoare, o campanie
politică, o izbucnire izolată de vio
lență rasială. Controvețsele aprinse
asupra originii și implicațiilor creș
terii alarmante a criminalității, in
special în rindul populației de cu
loare, sub influența drogurilor, au

ambele părți ale prăpastiei rasiale,
societatea a înregistrat un eșec in
această problemă".
Numai în acest context este posi
bil să apreciem pe deplin importanța
publicării cărții „UN DESTIN CO
MUN : NEGRII ȘI SOCIETATEA
AMERICANA", un studiu important,
de 588 pagini, realizat de Consiliul
Național al Cercetării, care se stră
duiește să aducă la zi rapoartele în
tocmite in 1968 de Comisia Kerner
și de Gunnar Myrdal. Editat de eco
nomistul de culoare Gerald David
Jaynes, în colaborare cu sociologul
alb Robin M. Williams jr„ „Un des
tin comun" reprezintă cel mai im
portant test în problema relațiilor
rasiale în decurs de 20 de ani. Iar
America nu a trecut acest test.
Deși în tot cuprinsul studiului se
constată o evaluare pesimistă, aceas
ta nu este expusă nici un moment
cu claritate. în schimb, autorii iși

• „Pe planul drepturilor civile, societatea americană
a înregistrat un eșec" • De la începutul anilor ’70 și
pînă astăzi, statutul negrilor, în comparație cu cel al
albilor, a rămas același sau chiar s-a deteriorat • Dis
crepanța în ce privește veniturile ori rata șomajului se
adîncește
creat o adevărată prăpastie In ce
privește neînțelegerea reciprocă intre
rase. Chiar în discuții particulare,
albii și negrii au pierdut capacitatea
de a-și vorbi cinstit despre subiectul
care-i desparte mai mult decit oricare altul.
„Am tot atît de mulți prieteni albi
ca și negri, dar eu și prietenii mei
albi nu discutăm despre problema
rasială, deoarece, cind o facem, ne
enervăm", spune Franklin Williams,
un negru din New York. Henry
Schwarzschild, alb, care are o acti
vitate îndelungată în domeniul apă
rării drepturilor civile, rămîne și el
pesimist. „Opinia mea este că, de

prezintă descoperirile în limbajul
tem al științelor sociale. „De la în
ceputul anilor 'TO, în medie, statu
tul economic al negrilor in compara
ție cu cel al albilor a rămas același
sau s-a deteriorat", se arată în stu
diu. Gîndiți-vă la ceea ce dezvăluie
această simplă propoziție în ceea ce
privește credința infatuată a Americii albe în virtuțile curative ale
progresului și prosperității. După
aproape 20 de ani — perioadă de
activitate intensă și de apatie, de
generozitate și de nepăsare — re
zultatul a fost stagnarea.
Teoretic, este lăudabil că „Un des
tin comun" rezistă la o rezumare

ușoară, în stilul unui reportaj de te
leviziune. Dar există și primejdia ca
„reportajul" să fie neglijat pe ne
drept. Valoarea durabilă a „Unui
destin comun" poate fi găsită în
multitudinea de dovezi pe care Ie
aduce pentru a răsturna o serie de
mituri răsuflate despre adevărata
situație în ce privește relațiile ra
siale contemporane.
Resentimentele albilor față de pro
cesul de afirmare a populației de
culoare au devenit o puternică ten
dință în relațiile dintre rase. „Albii
consideră că discriminarea ține de
trecut", afirmă sociologul Bob Blauner, autorul unei cărți publicate re
cent. „VIEȚI NEGRE. VIEȚI ALBE".
„Unit consideră chiar că negrii sint
acum intr-o situație avantajoasă față
de albi".
Dar. cu excepția unor exemple
nesemnificative, practic toate dove
zile contrazic această opinie stereo
tipă a albilor. Să luăm exemplul ti
nerilor negri care au absolvit cole
giul, aparent beneficiari ai proce
sului de afirmare a populației de cu
loare. In 1984, veniturile lor anuale
medii reprezentau doar 74 la sută
din cele ale colegilor lor albi. Per
ceperea greșită obișnuită exagerează
și procentul de creștere a „păturii
mijlocii" a negrilor. între 1970 și
1986. proporția familiilor negre cu
venituri care să le permită să se
considere că aparțin păturii mijlocii
a crescut doar de Ia 18 la sută la 22
la sută. De la începutul anilor ’70,
negrii au suportat în mod dispro
porționat povara declinului economic
al Americii. De atunci, nu numai
că s-a lărgit prăpastia în ce pri
vește ratele de șomaj în rîndurile
populației negre și ale celei albe, dar
veniturile reale ale unor categorii de
muncitori negri cu o calificare mai
slabă au scăzut cu 20 la sută. Nu e
de mirare că venitul total al negri
lor reprezenta 57 Ia sută din cel al
albilor în 1984 — același procentaj
ca și în 1971.
Această opinie răspîndită în rîndul albilor poate fi susținută doar
dacă ne referim la folosirea cabi
nelor de vot și a scaunelor de la
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NEGOCIERI. La 18 noiembrie,
la Nairobi vor avea loc negocieri
oficiale de pace între repre
zentanți ai guvernului etiopian și
ai mișcării de gherilă din Eritreea — informează un comunicat
dat publicității la Atlanta (S.U.A.),
după convorbirile Dreliminare des
fășurate în această localitate între
cele două părți. In document se
precizează că negocierile vor avea
loc fără condiții prealabile. în
cursul unor runde desfășurate la
Nairobi (Kenya), Khartum (Sudan),
Sanaa (R.A. Yemen). Cairo (Egipt),
Arusha (Tanzania) și Harare
(Zimbabwe).

Revista „Time“ despre persistența fenomenelor de segregație din societatea americană
Alăturindu-se celorlalte probleme sociale grave cu care sint confrun
tate Statele Unite ale America — șomajul, lipsa de locuințe, condiții pre
care de invățătură — discriminarea rasială continuă să persiste ca una
din cele mai grave probleme ale societății nord-americane. Revista
„Time" a publicat recent un amplu articol consacrat evoluției și sta
diului actual al problemei rasiale in S.U.A., articol pe care ii reproducem, cu unele prescurtări, Articolul citează. în partea introductivă,
aprecierile sintetice din trei documente de referință privind problemele
rasiale din S.U.A. :

CU PRILEJUL INSTALĂRII
SALE ÎN FUNCȚIE, secretarul ge
neral al Organizației Unității Afri
cane. Salem Ahmed Salem (Tan
zania). a declarat că Africa nu-si
va găsi adevărata identitate atit
timp cît Namibia nu va fi indepen
dentă și sistemul de apartheid nu
va fi eliminat din Africa de Sud.

PROTEST ÎMPOTRIVA SĂRA
CIEI. Peste 300 de persoane fără
locuință au pornit intr-un marș de
400 kilometri de la New York la
Washington pentru a atrage atenții
asupra situației lor și. in general,
asupra aputei lipse de locuințe în
S.U.A. Punctul final al acestei ac
țiuni va fi organizarea unei demonstrații de protest ia 7 octombrie, in capitala Statelor Unite.

O secvențâ core înregistrează „pe viu" cum sint respectate arepturile
populației de culoare în S.U.A.

mese. Așa cum se arată în cartea
„Un destin comun", „o mare parte
a inegalității persistente intre negri
și albi se datorează continuării tra
tamentului discriminatoriu aplicat
negrilor. Cea mai evidentă dovadă o
constituie locuințele".
Din anii ’60 nu s-a înregistrat nici
un progres perceptibil în ce privește
înlăturarea segregației în domeniul
locuințelor. în 1980, „integrarea" lo
cuințelor din 16 orașe cu cea mai
numeroasă populație neagră era co
tată la 80 pe o scară de la 0 la 100,
în care 100 înseamnă segregația to
tală. Aceste tipare discriminatorii nu
pot fi explicate doar prin diferențele
economice dintre albi și negri. în
New York, Chicago și Detroit e la
fel de sigur că absolvenții de culoa
re ai colegiilor vor trăi în cartiere
segregate, ca și absolvenții de cu
loare ai școlilor superioare.
Semnificația acestui fapt pentru
viața de zi cu zi este că, de îndată
ce ziua de muncă ia sfîrșit, S.U.A.
redevin o națiune in mare măsură
segregată. Albii cu venituri medii
pot, dacă doresc, „să-și cumpere", la
propriu, accesul într-o lume cu școli
omogene din punct de vedere rasial,
cu magazine și programe de diver
tisment. „Această atitudine nu se
schimbă pe măsură ce se îmbunătă
țește situația economică și socială",

arată Jaynes. „Cu cit este mai mare
venitul albilor, cu atit mai puțin do
resc ei să trăiască intr-o zonă cu
populație mixta".
Oamenii de știință din domeniul
social care au studiat relațiile rasia
le au avut de luptat cu legătura,
uneori fragilă, dintre atitudinile ex
primate și comportarea personală. O
examinare atentă arată că este mai
probabil ca albii să sprijine în teo
rie integrarea decit ca guvernul să
se străduiască să o realizeze în prac
tică. „Un destin comun" consideră
discrepanțele de acest gen ca „sem
ne importante ale continuei rezis
tențe față de deplina egalitate a ne
grilor americani : principiile de ega
litate sint mai puțin sprijinite cind
contactul social e strins, de lungă
durată sau frecvent". Cu alte cu
vinte, atitudinea albă predominantă
este : „Da, sint pentru integrare, dar
nu in zonele din vecinătatea mea".
Rezultatul stagnării din ultimii 10
ani este că mulți albi și negri au re
nunțat la integrare ca scop ce poate
fi atins sau care ar fi chiar de dorit.
Acest climat politic a descurajat
mulți lideri de culoare.
Mesajul implicit al „Unui destin
comun" este că America albă nu va
realiza niciodată de bunăvoie sar
cina creării egalității rasiale — scrie
în încheiere revista „Time".

I

INUNDAȚII. Aproape 20 000- de
sinistrați și 20 de localități rurale
izolate reprezintă bilanțul ploilor
torențiale ce s-au abătut in ultimele zile asupra teritoriului din
sud-estul Mexicului, Riurile revărsate au distrus șosele. au devastat locuințe, au întrerupt activi
tatea de aprovizionare cu apă și
energie electrică. Unele porturi, in
tre care Acapulco, au fost inchise
pentru navigație.
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S.I.D.A. Cu 3 400 cazuri <fe
S.I.D.A. declarate oficial, Spania se 1
situează pe locul trei in Europa in I
ceea ce privește numărul persoa
nelor atinse de această maladie,
raportat la numărul de locuitori,
fiind precedată de Elveția și Fran
ța, a declarat Andreu Segura, di
rectorul programului de prevenire a
acestei maladii in regiunea Cata
lonia. Expertul catalan a arătat că
65 la sută din spaniolii atinși de
S.I.D.A. sint heroinomani care s-au
contagiat folosind aceleași seringi
pentru injectarea drogurilor.

I
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CRESTEREA CRIMINALITĂȚII
1N ITALIA. Potrivit datelor oficia
le. criminalitatea continuă să se
agraveze in Italia. Ministrul de in
terne a prezentat un ranort in par
lament. relevînd că, alături, de ac
tivitățile criminale ale Mafiei și ale
altor organizații teroriste, a crescut
numărul jafurilor și asasinatelor
comise și, in special, a sporit cri
minalitatea in rindul adolescenți
lor. Creșterea criminalității — se I
arată in raport — a căpătat un ca
racter alarmant.
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